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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 2014. évi
gazdálkodásáról. Mivel a beszámoló a névváltozásról szóló döntés előtt került aláírásra, még a
Társaság korábbi neve szerepel rajta.
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) ez a negyedik év amikor a mérlegfőösszeg csökken a 2013. évi
845.918,- eFt összegről 791.540,- eFt-os értékre.
A befektetett eszközök értéke az előző évi 749.235,- eFt-ról 693.018,- eFt-ra csökkent, ebből az
immateriális javak állománya 181.695,- eFt, míg a tárgyi eszközöké 511.223,- eFt. A befektetett
pénzügyi eszközök soron kimutatott 100,- eFt a Társaságnak az Alföld Szakképző Nonprofit Kft.ben meglévő részesedése. A forgóeszközök állománya jelentős mértékben megnövekedett, mely a
bankszámlaegyenleg előző évi 33.820,- eFt-ról 59.804,- eFt-ra növekedésének köszönhető. Az aktív
időbeli elhatárolások alakulását a kiegészítő melléklet részletesen bemutatja.
A saját tőke összege a tárgyévi 6.159,- eFt-os mérleg szerinti eredménnyel 54.015,- eFt-ról 60.174,eFt-ra nőtt. A lekötött tartalék soron előző évben elkülönített 2.900,- eFt-os összeg eszközbeszerzésre felhasználásra került és az eredménytartalékba visszavezették. A rövid lejáratú
kötelezettségek állománya az előző évihez képest némileg csökkent. A passzív időbeli
elhatárolásokon belül a halasztott bevételek 698.110,- eFt-os összege számottevő, az előző évi
758.855,- eFt-os összegből a támogatásból realizált eszközök értékcsökkenésének megfelelő
összeget szabadítottak fel az állományából.
Az értékesítés nettó árbevétele csökkent, ám az egyéb bevételek ennél nagyobb arányban nőttek,
ami a tanulószerződéses jogviszonyokhoz kapcsolódó szakképzési hozzájárulás elszámolásának
köszönhető. Az anyagjellegű ráfordítások kissé csökkentek, ám a személyi jellegűek nőttek az előző
évihez képest. Összegszerűségében az üzemi-üzleti tevékenység eredménye lényegesen nem
változott. A rendkívüli bevételek 60.745,- eFt-os, a passzív időbeli elhatárolásokból feloldott
összegének köszönhető a 6.940,- eFt-os adózás előtti eredmény. Az adóalap növelő és csökkentő
tételek számításba vétele után a Társaságnak 781,- eFt társasági adó fizetési kötelezettsége
keletkezett.
A Társaság a tulajdonos önkormányzatoktól 2014. 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
felügyelő bizottság jegyzőkönyve, a független könyvvizsgálói jelentés, valamint az üzleti jelentés.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, a 2011. évi CLXXV. törvény
46. § (1) 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. (a továbbiakban Társaság) taggyűlésének a 2014. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját az 1. melléklet szerinti 791.540,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint 6.159,- eFt mérleg
szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék javára 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
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. április 17.

Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője

