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Sürgősségi indítvány „A térségi integrált szakképző
központ feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adása a Debreceni
Szakképzési Centrum részére” tárgyú közgyűlési
előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezetéből kiváló szakképzési feladatokat ellátó
köznevelési intézményekből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter szakképzési
centrumokat alapított 2015. július 1-jei hatállyal.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (3)-(5) bekezdései alapján az
önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság a térségi integrált szakképző
központ feladatait és az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és projekt-fenntartási kötelezettségeit
2015. július 1-jei hatállyal átadja a szakképzési centrum részére. A szakképzési centrum által 2015.
július 1-jével átvett közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon szakképzési centrum
ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelés részletes szabályairól, továbbá a térségi integrált
szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-átvételéről a szakképzési centrum és
az ingatlan, illetve ingó vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást köteles
kötni.
Tekintettel arra, hogy a vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2015. október 31. napjáig kell megkötni,
kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy „A térségi integrált szakképző központ feladatellátását szolgáló
ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adása a Debreceni Szakképzési Centrum részére”
tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja
alapján
„A térségi integrált szakképző központ feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes
vagyonkezelésbe adása a Debreceni Szakképzési Centrum részére” tárgyú közgyűlési előterjesztést
sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2015. szeptember 21.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.)
Korm. rendelet alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezetéből kiváló
szakképzési feladatokat ellátó köznevelési intézményekből a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
(továbbiakban: szakképzési törvény) 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumokat
alapított 2015. július 1-jei hatállyal.
A szakképzési törvény 92/B. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonosi
részesedésével működő gazdasági társaság a térségi integrált szakképző központ
feladatait és az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és projekt-fenntartási kötelezettségeit
2015. július 1-jei hatállyal átadja a szakképzési centrum részére.
A szakképzési törvény 92/B. § (4) bekezdése szerint a szakképzési centrum által 2015.
július 1-jével átvett közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a tanés egyéb eszközöket, felszereléseket - a közfeladat-átvételhez kapcsolódó megállapodás
alapjául szolgáló leltár szerint a közfeladatot átvevő szakképzési centrum ingyenes
vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési
centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig.
A vagyonkezelői jog a szakképzési centrumot a térségi integrált szakképző központ
esetében az önkormányzati tulajdoni hányad tekintetében illeti meg.
A szakképzési törvény 92/B. § (5) bekezdése értelmében a vagyonkezelés részletes
szabályairól, továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító
ingóvagyon átadás-átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és
az ingatlan, illetve ingó vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást
köteles kötni.
A megállapodás megkötésének hiánya nem akadálya az ingatlan, illetve ingó vagyon
használatbavételének. Ha a megállapodás a felek között 2015. október 31-ig nem jön létre,
vagy nem teljeskörűen jön létre, a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter közigazgatási hatósági
határozata alapján kerül sor. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat a
bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható. Ebben az esetben a szakképzési
centrum és az ingatlan, illetve ingó vagyon tulajdonosa a megállapodást a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter által hozott határozatnak megfelelő tartalommal, a határozat
jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül köti meg.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: vagyontörvény) 11. §
(13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben adható
vagyonkezelésbe.
A vagyontörvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján vagyonkezelői jog vagyonkezelési
szerződéssel jön létre, amely versenyeztetés nélkül köthető. A vagyontörvény 11. § (8)
bekezdése értelmében a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos
kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, a vagyont
biztosítékul nem adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet és a vagyonkezelői jogot
harmadik személyre nem ruházhatja át.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a
rendelkezik a vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó részletszabályokról. A vagyonkezelői
jog létesítése a közművek és a hozzájuk tartozó ingó vagyontárgyak tekintetében a
polgármester, minden más vagyontárgy esetében a Közgyűlés hatásköre.
A szakképzési törvény fentiekben bemutatott jogszabályi rendelkezéseit alkalmazni kell a

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: DMJV Önkormányzata)
többségi tulajdonában lévő, a térségi integrált szakképző központ feladatait ellátó ALFÖLD
SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaságra (továbbiakban: ALFÖLD Szakképző).
Az ALFÖLD Szakképző üzletrésze az alábbiak szerint alakul:
- DMJV Önkormányzatának tulajdonrésze: 53,8%;
- Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonrésze: 7,7%;
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdonrésze: 7,7%;
- Biharkeresztes Város Önkormányzatának tulajdonrésze: 7,7%;
- Derecske Város Önkormányzatának tulajdonrésze:7,7%;
- DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonrésze: 7,7% és a
- Magyar Állam tulajdonrésze: 7,7%.
Az ALFÖLD Szakképző székhelye a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám alatt van, telephelye
pedig a 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatti ingatlan.
1./ Debrecen, Fokos u. 12. szám alatti ingatlan
DMJV Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám
alatti, 11199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m2 területű ingatlan, melyet a Közgyűlés a 94/2010. (V. 13.)
Ö.h. 5./ pontja alapján - a TIOP-3.1.1-09/1. hivatkozási számú „Infrastruktúrális fejlesztések”
című pályázat keretében szakképzést szolgáló komplexum megvalósítása, továbbá gyakorlati
szakképzés céljából 2010. július 1. napjától 2020. július 1. napjáig terjedő határozott
időtartamra - az ALFÖLD Szakképző ingyenes használatába adott.
Az ALFÖLD Szakképző a fentiekben hivatkozott pályázati forrásból felújította és
emeletráépítéssel bővítette az ingatlanon lévő szakképzési célokat szolgáló, mintegy 2492,57
m2 hasznos alapterületű főépületet, valamint az ingatlanon teniszpályát, automata
öntözőrendszert, térkőburkolatot épített, melynek következtében az ALFÖLD Szakképző a
szóban forgó felépítményen tulajdonjogot szerzett és így a felépítmény tekintetében DMJV
Önkormányzatának - ingatlan-nyilvántartáson kívüli - tulajdonostársa lett.
Az ingatlanforgalmi szakértő szerint a főépület értéke 687.000.000,-Ft, melyben DMJV
Önkormányzatának tulajdonrésze 25,4%, az ALFÖLD Szakképző tulajdonrésze pedig 74,6%.
A beruházás során létrejött egyéb építmények (térkőburkolat, automata öntözőrendszer,
teniszpálya) az ALFÖLD Szakképző kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen tulajdoni
illetőségek fizikai térmértéknek történő megfeleltetése az emeletráépítés és az épület felújítás
során konkrét helyiségekre nem választható szét, csak a használat tekintetében. A
tulajdonostársak között viszont – a közös tulajdon tekintetében - használati megállapodás
nincs, a teljes ingatlant az ALFÖLD Szakképző használja.
Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy - a pályázat keretében a főépületen elvégzett
beruházás tekintetében - ismerje el az ALFÖLD Szakképző 74,6%-os tulajdonjogát,
ezzel együtt a DMJV Önkormányzatával fennálló közös tulajdont, valamint a beruházás
során létrejött egyéb építmények tekintetében az ALFÖLD Szakképző 100%-os
tulajdonjogát és ennek megfelelően kerüljön sor az ingatlan vagyonkezelésbe adására
vonatkozó döntés meghozatalára.
A szakképzési törvény szerint a szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kell adni
egyrészt a DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő valamennyi ingatlanelemet, másrészt az
ALFÖLD Szakképző tulajdonában lévő felépítmény-részt és egyéb építmény részeket az
önkormányzati tulajdoni hányad arányában. Ez utóbbi esetben az átadásról az ALFÖLD
Szakképző taggyűlése jogosult dönteni tekintettel arra, hogy az ALFÖLD Szakképző társasági
szerződésének VIII./8.6./c) pontja alapján „az ingyenes vagyonjuttatás” kizárólagos

taggyűlési hatáskörben van. Az ingyenes vagyonjuttatási jelleg miatt DMJV
Önkormányzatának, mint tagnak – a szakképzési törvényben meghatározott feltételek alapján
- javaslatot kell megfogalmaznia az ALFÖLD Szakképző taggyűlése részére. Mivel az
Önkormányzat részesedése az ALFÖLD Szakképzőben meghaladja a 25%-ot, az
Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a
Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavazhat.
Fentiek alapján a Debrecen, Fokos u. 12. szám alatti ingatlan tekintetében az alábbi
ingatlanelemeket kell átadni a Debreceni Szakképzési Centrum (székhely: 4030
Debrecen, Fokos u. 12.; képviseli: Tirpák Zsolt főigazgató) ingyenes vagyonkezelésébe:
- DMJV Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező Debrecen, Fokos u. 12. szám
alatti, 11199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m2 területű ingatlan földterületét,
- a földterületen lévő felépítmény vonatkozásában DMJV Önkormányzata 25,4%-os
arányú tulajdonrészét,
- a földterületen lévő felépítmény vonatkozásában az ALFÖLD Szakképző 74,6%-os
arányú tulajdonrészének önkormányzati tulajdoni hányadát,
- a földterületen lévő egyéb építmények (térkőburkolat, automata öntözőrendszer,
teniszpálya) vonatkozásában az ALFÖLD Szakképző 100%-os arányú tulajdonrészének
önkormányzati tulajdoni hányadát.
2./ Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatti ingatlan
DMJV Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi a 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. szám
alatti 9442 hrsz.-ú, 1 ha 903 m2 területű ingatlan, melynek 178,55 m2 nagyságú ingatlanrészét
a Közgyűlés a 94/2010. (V. 13.) Ö.h. 5./ pontja alapján 2010. július 1. napjától 2020. július 1.
napjáig terjedő határozott időtartamra szintén az ALFÖLD Szakképző ingyenes használatába
adott.
A Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatti ingatlanban működik a Debreceni Szakképzési
Centrum egyik tagintézménye, a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari
és Informatikai Szakközépiskolája, melynek fenntartását 2015. július 1. napjával a
Nemzetgazdasági Minisztérium átvette. A Közgyűlés a Széchenyi utcai ingatlant a 160/2015.
(VII. 24.) határozattal a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1085 Budapest,
Baross u. 52.) ingyenes vagyonkezelésébe adta.
Tekintettel arra, hogy az ALFÖLD Szakképzőnek a feladatellátásához nincs szüksége a
Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatti mindösszesen 178,55 m 2 alapterületű ingatlanrészre,
célszerű lenne, ha a teljes ingatlan a Debreceni Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe
kerülne.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatti
9442 hrsz.-ú, 1 ha 903 m2 területű ingatlan 178,55 m2 nagyságú ingatlanrészét szintén
adja a Debreceni Szakképzési Centrum ingyenes vagyonkezelésébe.
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés elismeri a Fokos utcai ingatlanon lévő felépítményen az
ALFÖLD Szakképzővel fennálló közös tulajdonjogot, valamint a Debrecen, Fokos u. 12.
szám alatti ingatlan és a Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatti ingatlanrész önkormányzati
tulajdoni hányadát a Debreceni Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe adja, a 94/2010. (V.
13.) Ö.h. 5./ pontja alapján DMJV Önkormányzata és az ALFÖLD Szakképző között létrejött
ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló szerződés okafogyottá válik, így javasoljuk
annak közös megegyezéssel történő megszüntetését 2015. július 1-jei hatállyal.
Az ALFÖLD Szakképző jelenleg még a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
szerint működik, melynek 141. § (2) bekezdés m) pontja, valamint a társasági szerződés

VIII./8.5. pontja alapján az ALFÖLD Szakképző taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe
tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a saját tagjával
köt, vagyis az érintett ingatlanok ingyenes használatba adásáról szóló szerződés
megszüntetését az ALFÖLD Szakképző taggyűlésének jóvá kell hagynia. Ebben a kérdésben
DMJV Önkormányzata – érintettségére való tekintettel – nem szavazhat.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és 109. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1),
(3), (8) és (13) bekezdése, a 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése és a 92/B. §
(3)-(5) bekezdései, a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés m) pontja, valamint a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a, 20. § (2) bekezdés a) pontja, az ALFÖLD
SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
társasági szerződésének VIII./8.5. és 8.6. c) pontja alapján, figyelemmel a 94/2010. (V. 13.)
Ö.h. 5./ pontjában foglaltakra
1./ elismeri az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonjogát a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám alatti 11199
hrsz.-ú, 1 ha 379 m2 területű ingatlanon a TIOP-3.1.1-09/1. hivatkozási számú
„Infrastruktúrális fejlesztések” című pályázat keretében elvégzett beruházás tekintetében,
mely a valóságban az ingatlanon lévő szakképzési célokat szolgáló főépületben 74,6%-os, az
egyéb építmények (térkőburkolat, automata öntözőrendszer, teniszpálya) tekintetében 100%os arányú tulajdon, azzal hogy a földterület továbbra is Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonát képezi.
2./ 2015. július 1. napjával ingyenesen vagyonkezelésbe adja a Debreceni Szakképzési
Centrum (székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12.; képviseli: Tirpák Zsolt főigazgató), mint
költségvetési szerv részére a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező
- 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám alatti, 11199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m 2 területű ingatlan
földterületét és a szakképzési célokat szolgáló főépületet az önkormányzati tulajdoni
hányad tekintetében,
- a 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatti 9442 hrsz.-ú, 1 ha 903 m 2 területű
ingatlanból 178,55 m2 nagyságú ingatlanrészt,
- a közfeladat ellátását szolgáló ingó vagyonelemeket
2015. január 1-jei állapot szerint közfeladat (szakképzési feladat) ellátása és az ehhez
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a közfeladat szakképzési centrum részéről történő
ellátásának az adott ingatlanokban történő megszűnésének időpontjáig.
3./ Tekintettel az 1./ és a 2./ pontban foglaltakra kezdeményezi a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között a 94/2010. (V. 13.) Ö.h. 5./ pontja alapján a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám alatt található 11199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m 2 területű
ingatlan és a 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatt található 9442 hrsz.-ú, 1 ha 903 m 2
területű ingatlan 178,55 m2 nagyságú ingatlanrésze tekintetében – létrejött térítésmentes
használatba adásról szóló szerződés 2015. július 1-jei hatállyal közös megegyezéssel történő
megszüntetését.

4./ A 2./ és 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét,
hogy
a) a Közgyűlés döntéséről a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját értesítse,
b) a vagyonkezelési szerződést és a használatba adásról szóló szerződést megszüntető
dokumentumot készítse elő,
c) az érintett ingatlanok és ingók átadásával-átvételével kapcsolatos feladatokat végezze
el,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés és a használatba adásról
szóló szerződést megszüntető dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért, a vagyonkezelési szerződés és a használatba adásról szóló
szerződést megszüntető dokumentum előkészítéséért, valamint az átadás-átvétellel
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásáért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződés és a használatba adásról szóló szerződést megszüntető
dokumentum aláírásáért: a polgármester
5./ Felkéri a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját, hogy a vagyonkezelési szerződés
hatálya alatt évente egyszer a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak állapotának tárgyévi
változásairól készítsen beszámolót, továbbá felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy
a beszámolót terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

az első beszámoló elkészítésére: 2016. február 15.
a beszámoló előterjesztésére: 2016. május 31.
a beszámoló elkészítéséért: Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója
az előterjesztés elkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

6./ A 3./ pontban foglaltakra tekintettel javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzésszervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének, hogy hagyja
jóvá a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ
Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között a
94/2010. (V. 13.) Ö.h. 5./ pontja alapján - a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám alatt található
11199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m2 területű ingatlan és a 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. szám alatt
található 9442 hrsz.-ú, 1 ha 903 m2 területű ingatlan 178,55 m2 nagyságú ingatlanrésze
tekintetében - létrejött térítésmentes használatba adásról szóló szerződés 2015. július 1-jei
hatállyal közös megegyezéssel történő megszüntetését.
7./ Javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének, hogy az önkormányzati tulajdoni hányad
tekintetében 2015. július 1. napjával adja ingyenesen vagyonkezelésbe a Debreceni
Szakképzési Centrum, mint költségvetési szerv részére a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám
alatti, 11199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m 2 területű ingatlanban lévő tulajdoni hányadát a közfeladat
ellátását szolgáló ingó vagyonelemekkel együtt 2015. január 1-jei állapot szerint közfeladat
(szakképzési feladat) ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a
közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanokban történő
megszűnésének időpontjáig.

8./ Felkéri a polgármestert, hogy az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén a 7./ pontban foglalt
döntésnek megfelelően képviselje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
Határidő: az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: a polgármester
9./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az ALFÖLD
SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. szeptember 21.
Dr. Papp László
polgármester

