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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú
Társaságot három önkormányzat alapította 2005. április 4-én.
A Társaság taggyűlése a 4/2015. (III. 26.) határozatával a Társaság cégnevét DEBRECENI
KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-re (továbbiakban:
Társaság) változtatta.
A 4759/2017. (X. 04.) PM. határozattal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) döntött a korábbi tulajdonos Balmazújváros Város
Önkormányzata és a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata üzletrészének megvásárlásáról,
így 2017. december 31. napján a Társaság 3.000,- eFt törzstőkéjének kizárólagos tulajdonosa
az Önkormányzat.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti beszámolóját a 2017. évi gazdálkodásáról.
2017-ben a Társaság és az Önkormányzat között kötött közszolgáltatási szerződés módosításra
került, ennek értelmében a Társaság feladatai új tevékenységekkel egészültek ki.
Tárgyévben a tárgyi eszközökön belül a műszaki berendezések, gépek, járművek összege
24.182,- eFt-tal nőtt az előző évhez képest, mely az új tevékenység végzéséhez szükséges
berendezések értéke.
A befektetett pénzügyi eszközök soron kimutatott 231,- eFt a Társaságnak a DENOK Debreceni
Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben meglévő részesedése. A
forgóeszközök állománya 37.079,- eFt-ról 182.630,- eFt-ra jelentősen nőtt, ezen belül
kiemelkedik a követelések és az értékpapírok összege.
Az aktív időbeli elhatárolások alakulását a kiegészítő melléklet részletesen bemutatja.
A Társaság lekötött tartalékként, fejlesztési tartalék címen 51.700,- eFt-ot képzett jövőbeli
beruházására.
A passzív időbeli elhatárolásokon belül a halasztott bevételek 580.766,- eFt-os összege
számottevő, az előző évi összegből a támogatásból realizált eszközök értékcsökkenésének
megfelelő összeget szabadítottak fel az állományából, mely az egyéb bevételek között került
elszámolásra.
A Társaság az előző időszakokhoz képest jelentősen növelni tudta az értékesítés nettó
árbevételét 93.029,- eFt-ról 386.280,- eFt-ra. Bevételei oktatási tevékenységből, bérbeadásból,
és az új tevékenységéből származó bevételei növekedtek, mely a Társaság eredményes
tevékenységét mutatja. Az előző évi negatív értékek után fontos kihangsúlyozni, hogy a
Társaság 2017. évi üzemi-üzleti tevékenység eredménye és az adózott eredménye pozitív
értéket mutat.
A Társaság a tulajdonos önkormányzatoktól 2017. 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 üzleti
jelentés, a felügyelőbizottsági jegyzőkönyvi kivonat és a könyvvizsgálói jelentés az
előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ jóváhagyja a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a, cégjegyzékszám: Cg. 09-09-017134;
képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban Társaság) 2017. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerinti 805.116,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint
111.578,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék
javára számolja el a Társaság, valamint elfogadja a közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet
szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumok közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős:

a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2018. május 17.

Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője

