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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 taggyűlése 2015. február 1. napjával választotta meg a felügyelőbizottság tagjait. Végh
Attila tag 2015. július 1. napjával a felügyelőbizottsági tisztségéről lemondott, ezért a Társaság
törvényes működésének biztosítása érdekében új tagot szükséges választani.
A Társaság másik tulajdonosa, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
181/2015. (VI. 24.) számú határozatával Molnár Istvánt javasolja megválasztani a
felügyelőbizottság tagjának.
A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai
szerint működik. A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének
feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal, tehát a
felügyelőbizottság tagjának megválasztása és a társasági szerződés módosítása. Tekintettel arra,
hogy DMJV Önkormányzata részesedése a társaságban meghaladja a 25%-ot, ezért az
Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja értelmében
a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően
szavazhat.
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 változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését a jogi képviselő
elkészítette, mely a Közgyűlés üléséig kerül kipostázásra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:26. § (4)-(5) bekezdései, 3:102. § (1)
bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
taggyűlésének, hogy vegye tudomásul Végh Attila felügyelőbizottsági tag lemondását, és 2015.
augusztus 3. napjától 2020. január 31. napjáig válassza meg Molnár Istvánt a felügyelőbizottság
tagjának azzal, hogy megbízatását díjazás nélkül lássa el.

2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy fogadja el a melléklet szerinti, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1-2./
pontokban foglaltak szerint képviselje.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
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