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Tisztelt Közgyűlés!
A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - korábbi
nevén Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Kft.
(a továbbiakban: Társaság) megalapításakor Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
többségi tulajdonában volt.
A Társaság tulajdonosi szerkezete 2017. január 1-jén az alábbiak szerint alakult:
Üzletrész névértéken

Üzletrész százalékban

2.400.000,- Ft

80%

Balmazújváros Önkormányzata

300.000,- Ft

10%

Hajdúböszörmény Önkormányzata

300.000,- Ft

10%

3.000.000,- Ft

100,00%

Tulajdonos
DMJV Önkormányzata

Összesen:

A Társaság ügyvezetője a közelmúltban tárgyalásokat kezdeményezett a két másik tulajdonos
önkormányzattal annak érdekében, hogy azok adják el tulajdonrészüket. A szakképzés területén
az elmúlt években megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodva a Társaság Debrecen
városának felnőttképzési igényét szolgálja ki, valamint tevékenységeinek összetétele is némileg
megváltozott: nem indokolt a továbbiakban, hogy DMJV Önkormányzatán kívül más
önkormányzati tag is legyen a Társaságban.
Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete 174/2017. (IX. 20.) határozatával
döntött arról, hogy a Társaságban meglévő 300.000,- Ft névértékű üzletrészét értékesíteni
kívánja DMJV Önkormányzata részére 500.000,- Ft vételár ellenében.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának polgármestere 2017. szeptember 25-én úgy
nyilatkozott, hogy el kívánja adni az önkormányzat Társaságban meglévő 300.000,- Ft
névértékű üzletrészét DMJV Önkormányzata részére 500.000,- Ft-os vételáron.
DMJV Polgármestere a 4759/2017. (X. 04.) PM. határozatával döntött arról, hogy az
Önkormányzat nevében elfogadja Balmazújváros Város Önkormányzata és Hajdúböszörmény
Város Önkormányzata üzletrészeire vonatkozó eladási ajánlatát, mely alapján az üzletrészátruházási szerződések aláírásra kerültek. Tekintettel arra, hogy a Társaságnak mindössze egy
tagja maradt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:208. § (2) bekezdése
alapján szükséges a társasági szerződés helyett alapító okirat elfogadásáról dönteni, hiszen a
Társaság az egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó
szabályok szerint működik.
A Társaság létesítő okirata a fent leírtaknak megfelelően módosul, továbbá 2.4. és 9.12. pontok
is módosulnak arra figyelemmel, hogy a Társaság a nyilvánosság tájékoztatását a honlapja útján
teszi meg, valamint a 4.3. pont kiegészül a következő tevékenységi körökkel:
33.11
81.10
02.20

Fémfeldolgozási termék javítása
Építményüzemeltetés
Fakitermelés

49.41
77.12

Közúti áruszállítás
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

A Társaság felügyelőbizottságából a tagok közül ketten (Rózsáné Ócsai Edit hajdúböszörményi
és Molnár István balmazújvárosi delegáltak) 2017. október 19-ei hatállyal lemondtak
tisztségükről azzal, hogy az új FB tagok megválasztásáig ellátják feladatukat. Javaslom a
Társaság felügyelőbizottsági tagjává megválasztani Balla Pétert és Türk Lászlót.
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 Társaság alapító okiratának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a határozati
javaslat mellékletét képezi.
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 3:26. § (4) bekezdése, 3:102.
§ (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 3:121. § (1) - (2) bekezdése, 3:208. § (2)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
1./ Molnár István és Rózsáné Ócsai Edit felügyelőbizottsági tagok lemondására tekintettel
megválasztja a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A épület, Cg.:
09-09-017134, képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság)
felügyelőbizottságának tagjává 2017. október 19. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra 30.000,- Ft/hó díjazással
- Balla Pétert és
- Türk Lászlót
azzal, hogy a továbbiakban Szabó Gyula felügyelőbizottsági tag is a többi taggal megegyező
díjazásban részesül.
2./ Figyelemmel arra, hogy a Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakult,
mint a Társaság egyedüli tagja módosítja a Társaság társasági szerződését és elfogadja a
Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1-2./ pontban foglaltakról a Társaság
ügyvezetőjét értesítse és felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért:
az aláírásért:

a Gazdálkodási Főosztály vezetője
a polgármester

4./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság Alapító Okiratát nyújtsa be a
Cégbírósághoz.
Határidő:
Felelős:

az aláírást követően azonnal
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. október 9.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

