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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2008 januárjától, mint
nonprofit kft. folytatja közhasznú tevékenységét, mellyel meghatározó szerepet tölt be a város
ifjúságpolitikájában. A Társaság DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.
A Társaság ügyvezetője arról tájékoztatta DMJV Önkormányzatát, hogy 2015. szeptember 30. napjával
lemond az ügyvezetői megbízatásáról, egyúttal kéri a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetését.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság ügyvezetőjévé válassza meg Halász D. Jánost az
alábbiakra tekintettel.
Az Ifjúsági Ház működésének felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. Így Halász D. János széleskörű
szakmai tapasztalatával a munkában szervesen részt tud venni, új irányvonalak és új koncepció
kidolgozásával. Halász D. János az ifjúságpolitikáért is felelős korábbi alpolgármester, fontos
feladatának tartotta a fiatalok, az önkormányzat, illetve a civil szervezetek közös munkájának
összehangolását és az együttműködés hatékonyságának fenntartását. Az ifjúságpolitikai ágazatot
stratégiai ágazatként kezelte a város életében, az ifjúságpolitikai intézményrendszer kialakítása és
hatékonyabbá tétele érdekében átszervezte a Mezon Irodát és kidolgozta egy új struktúrában működő, a
nemzetközi ifjúságpolitikai trendekhez is illeszkedő közösségi tér, az Ifjúsági Ház modelljét. Munkáját a
fiatalok közösségeivel, érdekképviseleteivel való konstruktív együttműködés jellemezte. Előmozdította
a Városi Diákönkormányzat és az Önkormányzat együttműködését, szorgalmazta a Debreceni KEF
hatékonyabb szervezeti struktúrájának kialakítását, valamint egy ehhez kapcsolódó stabil működési
feltétel kialakítását. Fontos szerepet kapott munkájában a fiatalok tehetséggondozása, ennek érdekében
bővítette a város ifjúsági nagyrendezvényeinek körét a kétévente megrendezésre kerülő Gyermek- és
Ifjúsági Fesztivállal, amelyet nemzetközi szintűvé fejlesztett.
Az általa képviselt ifjúságpolitikai elképzelések szervesen illeszkednek a jelenlegi városvezetés által
megfogalmazott ifjúságpolitikai irányelvekhez.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan okiratot
láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre.
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 cég változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jogi képviselő elkészítette, mely a
határozati javaslat mellékletét képezi.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése, 3:196. § (1) bekezdése, a
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, 107. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. egyedüli tagjaként tudomásul veszi Csősz Imre
ügyvezetői tisztségéről 2015. szeptember 30. napjával történő lemondását és megköszöni áldozatos
szakmai munkáját.
2./ Megválasztja a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé Halász D. Jánost 2015.
október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig határozott időtartamra azzal, hogy ügyvezetői
feladatait munkaviszony keretében látja el. Alapbérét bruttó 450.000- Ft/hó összegben határozza meg.
3./ Elfogadja a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítását a melléklet
szerint.
4./ Felhatalmazza a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti megszüntető okirat és a 2./
pont szerinti munkaszerződés előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pont szerinti megszüntető okirat, a 2./ pont szerinti
munkaszerződés és 3./ pont szerinti Alapító Okirat módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. szeptember 15.
Dr. Papp László
polgármester

