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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata 2008. július 1-jével megalapította az ALFÖLD Szakképző Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban:
Társaság) Balmazújváros Város Önkormányzatával, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával és
DEBRECEN TISZK Kht.-val közösen a szakképzéssel összefüggő oktatásszervezési és fejlesztési
feladatok ellátására.
A Társaság működési feltételei 2015. évben a szakképzés átszervezése kapcsán gyökeresen megváltoztak, a szakképzéssel kapcsolatos tevékenységet és a hozzá kapcsolódó vagyonelemeket átvették a
szakképzési centrumok.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti egyszerűsített éves beszámolóját a 2015. évi gazdálkodásáról.
A társaság befektetett eszközeinek állománya közel 96 millió Ft-tal csökkent, mely változás szinte
teljes egészében az értékcsökkenés elszámolását tartalmazza. A forgóeszközök is jelentős mértékben
csökkentek, a követelések összetételét a kiegészítő melléklet bemutatja.
A Társaság jegyzett tőkéje 2015. december 31-én 1.300,- eFt, mely azóta – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelően – 3.000,- eFt-ra felemelésre
került. A saját tőke a mérlegszerinti eredmény negatívumával 8.964,- eFt-ra csökkent. A
Társaságnak csak rövid lejáratú kötelezettsége van, melynek állománya az előző évi szinthez képest
mintegy felére csökkent, összetétele a kiegészítő mellékletben táblázat formájában részletezésre
került, az aktív és passzív időbeli elhatárolások állományához hasonlóan.
Az értékesítés nettó árbevétele az előterjesztés elején említett ok miatt drasztikusan lecsökkent, s
bár a ráfordításokat igyekezett a Társaság visszafogni, az üzemi-üzleti tevékenység eredménye így
is jelentős, 104.373,- eFt-os negatívumot mutat. Ezt ellensúlyozza némileg a rendkívüli eredmény,
mely a támogatásból megvalósult beruházások értékcsökkenésével megegyező összegű feloldott
bevételt tartalmaz.
A Társaság ügyvezetője, Csontó Béla Zsolt 2016. június 30. napjával lemondott ügyvezetői
tisztségéről és kérte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. Erre való
tekintettel új ügyvezető megválasztása szükséges, kinek személyére Hajnal Jánost javaslom. Hajnal
János nagy tapasztalattal rendelkezik a szakképzés területén, továbbá korábban már ellátta a
Társaság ügyvezetői feladatait.
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 szerint elkészített közhasznúsági melléklet.
Az előterjesztés mellékletét képezi a független könyvvizsgálói jelentés mellett a felügyelő bizottság
jegyzőkönyve is. A könyvvizsgáló jelentésében felhívja a tulajdonosok figyelmét arra, hogy a
vállalkozás folytatásának Számviteli törvény szerinti elve sérült, mivel a Társaság a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a szakképzéssel összefüggő
feladatait, valamint a prokjekt-végrehajtási és -fenntartási kötelezettségeit átadja a Debreceni
Szakképzési Centrum részére.
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 jogi képviselője elkészítette a társasági szerződés ügyvezető személyére vonatkozó
módosítását, mely a határozati javaslat 3. mellékletét képezi.
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, 3:112. § (1) bekezdése, 3:114. §-a, 3:120. § (2)
bekezdése, 3:196. § (1) 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 az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú
Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját
az 1. melléklet szerinti 1.022.347,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint mínusz 4.297,- eFt mérleg
szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék terhére számolja
el a Társaság, valamint elfogadásra javasolja a közhasznúsági mellékletet a 2. melléklet szerint.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy Csontó Béla Zsolt ügyvezető lemondására tekintettel
munkaviszonyát 2016. június 30. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg, és 2016. július 1jétől 2021. július 1-jéig terjedő 5 év határozott időtartamra válassza meg a Társaság ügyvezetőjévé
Hajnal Jánost azzal, hogy tevékenységét megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül lássa el.
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy módosítsa a Társasági Szerződést a 3. melléklet
szerint.
4./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy Csontó Béla Zsolt munkaviszonyának
megszüntetésére, valamint a 2./ pont szerinti megbízási szerződés megkötésére és a megbízási
jogviszonnyal összefüggő jognyilatkozatok megtételére DMJV Önkormányzata tagot jelölje ki.
5./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-4./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2016. május 17.
Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

