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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú
Társaságot (továbbiakban: Társaság) három önkormányzat alapította 2005. április 4-én. A
Társaság tulajdonosai Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) 2.400.000,- Ft törzsbetéttel, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
300.000,- Ft törzsbetéttel és Balmazújváros Város Önkormányzata 300.000,- Ft törzsbetéttel. A
Társaság taggyűlése 4/2015. (III. 26.) határozatával a Társaság cégnevét DEBRECENI KÉPZŐ
KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-re változtatta.
A Társaság elkészítette a számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóját a 2016. évi
gazdálkodásáról.
A kormányzati kezdeményezésre kiépült TISZK hálózat részeként a Társaság gazdálkodásának
talán legfontosabb jellemzője, hogy mérlegének főösszege az első hat évi erőteljes növekedés
után (csúcs 1.001.011 eFt 2010-ben) hatodik éve csökken; a 2015. évi 722.386,- eFt összegről
656.918,- eFt-os értékre esett vissza.
A befektetett eszközök értéke az előző évi 647.594,- eFt-ról 619.262,- eFt-ra csökkent, ebből
az immateriális javak állománya 137.345,- eFt, míg a tárgyi eszközöké 481.686,- eFt. A
befektetett pénzügyi eszközök soron kimutatott 231,- eFt a Társaságnak a DENOK Debreceni
Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben meglévő részesedése. A
forgóeszközök állománya jelentős mértékben csökkent, ezen belül mind a készletek,
követelések és pénzeszközök állománya csökkent, de még így is jelentős, 28.456,- eFt-os
bankszámlaegyenleggel rendelkezik a Társaság. Az aktív időbeli elhatárolások alakulását a
kiegészítő melléklet részletesen bemutatja.
A passzív időbeli elhatárolásokon belül a halasztott bevételek 614.235,- eFt-os összege
számottevő, az előző évi összegből a támogatásból realizált eszközök értékcsökkenésének
megfelelő összeget szabadítottak fel az állományából, mely az egyéb bevételek között került
elszámolásra.
A Társaság az előző időszakhoz képest növelni tudta az értékesítés nettó árbevételét 56.785,eFt-ról 93.029,- eFt-ra. Ezen belül az oktatásból és a bérbeadásból származó bevételei
növekedtek, mely a Társaság eredményes tevékenységét mutatja. Az egyéb bevételei azonban
töredékére estek vissza, így – bár a Társaságnak sikerült a ráfordításait jelentős mértékben
visszafogni – az üzemi-üzleti tevékenység eredménye és az adózott eredménye a tavalyihoz
hasonló negatív értéket mutat.
A Társaság a tulajdonos önkormányzatoktól 2016. évben működési támogatásban nem
részesült.
A határozati javaslat részét képezi a beszámoló mellett az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 46. § (1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására kiadott 350/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet. Az előterjesztés
mellékletét képezi a független könyvvizsgálói jelentés, valamint az üzleti jelentés is.
A Társaság felügyelő bizottsága jelen anyag postázását követően ülésezik, véleménye a T.
Közgyűlés üléséig ismertetésre kerül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése,
valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ jóváhagyásra javasolja a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a, cégjegyzékszám: Cg. 09-09017134. képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban Társaság) taggyűlésének a 2016.
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerinti 656.918,- eFt
mérlegfőösszeggel, valamint mínusz 14.608,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott
eredményt az eredménytartalék terhére számolja el a Társaság, valamint elfogadásra javasolja
a közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2017. május
31.
Felelős:

a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2017. május 12.

Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője

