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Tisztelt Közgyűlés!
A FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2003. június
26. napjával alapította kulturális közfeladatok ellátása érdekében.
A Társaság évente több mint húsz nagyrendezvényt és számos más minőségi kultúrát közvetítő
eseményt szervez az Önkormányzat megbízásából. Legfőbb feladatai:
 Debrecen nagyrendezvényeinek szervezése,
 A Kölcsey Központ üzemeltetése és programjainak szervezése,
 Az Apolló mozi üzemeltetése,
 A Nagyerdei Szabadtéri Színpad üzemeltetése.
A Társaság Magyarország egyik legnagyobb rendezvényszervező cége, országos, illetve
nemzetközi szakmai szervezetek elismert tagja. Kiemelt rendezvényei nemzetközi, országos és
regionális szinten is pozícionálják városunkat. A Társaság tevékenységének hatóköre a város
regionális szerepköréhez igazodva több területen megyei vagy határon átnyúló regionális
szintű. Működését jellemzi a folyamatos megújulás, az új kihívásokra és elvárásokra történő
hatékony reagálás.
A Társaság a közfeladatait többek között a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) keretei
között látja el.
A Kult. tv. időközben történt módosítása okán, valamint a kulturális nagyrendezvények
nevének pontosítása érdekében szükségessé vált egyrészt a Társaság Alapító Okiratának,
másrészt a közszolgáltatási szerződésének módosítása. Ezen túlmenően a közszolgáltatási
szerződés módosítása érinti a szerződés megszűnésére vonatkozó szerződési pontok
pontosítását is.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban a jogi képviselet kötelező.
A Társaság alapító okirata módosításának tervezetét és a közszolgáltatási szerződést a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a jogi képviselő elkészítette, azok a határozati
javaslat mellékletét képezik.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.
A Társaság felügyelő bizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, határozata
a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése,
valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ az alapítói jogok gyakorlójaként módosítja a FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú
Nonprofit Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., cégjegyzékszám: Cg 09-09-016813,
képviseli: Bódor Edit ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) alapító okiratát az 1. melléklet
szerint, valamint közös megegyezéssel módosítja a Társasággal kötött közszolgáltatási
szerződést a 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegnek
megfelelően.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt dokumentumok közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2019. augusztus 14.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

