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Tisztelt Közgyűlés!
A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út
12. sz., cégjegyzékszám: 09-09-005171, képviseli: Vajda János ügyvezető, a továbbiakban:
Társaság) könyvvizsgálójának megbízatása 2021. augusztus 31. napján lejár. Erre tekintettel
szükséges dönteni a könyvvizsgáló megválasztásáról és a társasági szerződés ennek megfelelő
módosításáról.
A Társaság törzstőkéjének 51%-a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában
van, ezért a Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaság – a másik két tulajdonos a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (25,02%) és az AIRPORT DEBRECENI HOLDING
Vagyonkezelő Zrt. (23,98%).
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 4. § (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
A Társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság egyetértésével a Társaság könyvvizsgálójának
továbbra is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely:
1068 Budapest, Dózsa György út 84.C épület, Cg.: 01-09-071057, könyvvizsgálói kamarai
tagsági szám: 000083, képviseli: Horváth Tamás ügyvezető) javasolja megbízni, és a megbízási
díjat nettó 22.000 Euro/év mértékben javasolja megállapítani.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2)
bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
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 létesítő okirat módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a határozati
javaslat mellékletét képezi.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8.
napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti".

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021.(VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat
képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Fentiekre figyelemmel kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013.
évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:129. §-a, 3:130. §-a, valamint
a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. (székhely: 4030 Debrecen,
Repülőtéri út 12. sz., cégjegyzékszám: 09-09-005171, képviseli: Vajda János ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2021. szeptember 2. napjától 2022. augusztus 31.
napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a Deloitte
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1068 Budapest,
Dózsa György út 84.C épület, Cg.: 01-09-071057, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám:
000083, képviseli: Horváth Tamás ügyvezető) nettó 22.000 Euro/év mértékű megbízási díj
megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Józan
Bálint (kamarai tagság száma: 007294).
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy fogadja
el a Társaság társasági szerződésének módosítását a melléklet szerint.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-2./ pontokban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2021. augusztus 26.

Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője

