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Tisztelt Közgyűlés!
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló
gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság
felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy
tagból, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább
három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.
A fentiekre figyelemmel felülvizsgáltuk Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
kizárólagos, valamint többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok működését érintően a
vezető tisztségviselők jogviszonyát, valamint a felügyelőbizottságok tagjainak összetétele,
melyre tekintettel először a kizárólagos, majd a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok
(a továbbiakban: Társaságok) kerülnek áttekintésre.
I.
A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025
Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, Cg.: 09-10-000327, képviseli: Kocsik-Marossy Virág
vezérigazgató, a továbbiakban: DV Zrt.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (2)
bekezdésére tekintettel a DV Zrt. felügyelőbizottsági tagjai közül Balázs Ákos alpolgármester
2019. november 20. napján kelt nyilatkozatával lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról.
A DV Zrt. Alapszabályának IX./1./ pontja alapján a részvénytársaságnál 5 tagú
felügyelőbizottság működik. Figyelemmel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok száma –
Balázs Ákos alpolgármester lemondásával – négy főre csökkent, javaslom a DV Zrt.
felügyelőbizottság tagjainak újraválasztását.

II.
A Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen,
Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030105, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban:
DING) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági
Társaság.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72.§ (2)
bekezdésére tekintettel a DING felügyelőbizottsági tagjai közül Balázs Ákos alpolgármester
2019. november 20. napján kelt nyilatkozatával lemondott a DING felügyelő bizottsági
tagságáról.
Figyelemmel arra, hogy a Takarékos törvény 4.§ (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló
gazdasági társaság felügyelőbizottsága három természetes személy tagból áll, és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (2) bekezdése alapján a
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fő az ülésen jelen van, ezért rendezni szükséges a felügyelőbizottság törvényes működését.
Figyelemmel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok száma – Balázs Ákos alpolgármester
lemondásával – két főre csökkent, javasolt új tag választása.
III.
A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025
Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030264, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a
továbbiakban: DIF) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában
lévő gazdasági Társaság.
Javasolt a felügyelőbizottság összetételét újra gondolni és új felügyelőbizottsági tagot
választani, melyre figyelemmel az alapító okirat módosítása szükséges.
IV.
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025
Debrecen, Simonffy u. 21., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a
továbbiakban: DISZ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában
lévő gazdasági társaság.
A DISZ felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31. napján lejár, melyre
figyelemmel új felügyelőbizottsági tagok választása, és az alapító okirat módosítása szükséges.
V.
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5., Cg.: 09-09-016786, képviseli: Becsky András
ügyvezető, a továbbiakban: DSC) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság.
A DSC felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31. napján lejár, melyre
figyelemmel új felügyelőbizottsági tagok választása, és az alapító okirat módosítása szükséges.
A DSC ügyvezetőjének lakcíme megváltozott, melyre tekintettel javaslom a DSC alapító
okiratában ezen lakcímmódosítás átvezetését is.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény 51.§
(2a) bekezdése alapján ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti
- kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, az (1) bekezdéstől eltérően
nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat
módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles
benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell
átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.
A fentiekre figyelemmel szükséges a DSC alapító okiratának hatályosítása a DSC tevékenységi
körei tekintetében is.

VI.
A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1., Cg.: 09-09-016935, képviseli: Dr. Nagy Gergely
Sándor ügyvezető, a továbbiakban: Kultúrpark) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság.
A Kultúrpark felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31. napján lejár, melyre
figyelemmel új felügyelőbizottsági tagok választása, és az alapító okirat módosítása szükséges.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény 51.§
(2a) bekezdése alapján ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti
- kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, az (1) bekezdéstől eltérően
nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat
módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles
benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell
átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.
A fentiekre figyelemmel szükséges a Kultúrpark alapító okiratának hatályosítása a Kultúrpark
tevékenységi körei tekintetében is.
VII.
A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 2., Cg.: 09-09-016923, képviseli: Pethe Tamás
Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: DEHUSZ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság.
A DEHUSZ felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31. napján lejár, melyre
figyelemmel új felügyelőbizottsági tagok választása és az alapító okirat módosítása szükséges.
VIII.
A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8. A.
ép., Cg.: 09-09-014134, képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: DKK) Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság.
A DKK felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2020. január 31. napján lejár, melyre
figyelemmel új felügyelőbizottsági tagok választása és az alapító okirat módosítása szükséges.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény 51.§
(2a) bekezdése alapján ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti
- kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, az (1) bekezdéstől eltérően
nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat
módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles
benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell
átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.
A fentiekre figyelemmel szükséges a DKK alapító okiratának hatályosítása a DKK
tevékenységi körei tekintetében is.

IX.
A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Koroknai
Edit ügyvezető, a továbbiakban: MODEM) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság.
A MODEM alapító okiratának V. fejezet 5.1. pontja alapján a MODEM egyszemélyi tagja,
vagyis a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítő okiratának rendelkezései
értelmében mindazon kérdésekben, amelyek a MODEM tekintetében kizárólagos alapítói
hatáskörbe tartoznak, a döntési jog a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapítójának
(DMJV Önkormányzata) kizárólagos jogkörébe lett utalva, amelynek képviseletében DMJV
Közgyűlése járhat el. Ennek megfelelően ahol a létesítő okirat alapítói döntést ír elő és/vagy
arról rendelkezik, ott minden esetben a DMJV Közgyűlésének döntését kell érteni.
A MODEM felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31. napján lejár, melyre
figyelemmel új felügyelőbizottsági tagok választása és az alapító okirat módosítása szükséges.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény 51.§
(2a) bekezdése alapján ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti
- kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, az (1) bekezdéstől eltérően
nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat
módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles
benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell
átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.
A fentiekre figyelemmel szükséges a MODEM alapító okiratának hatályosítása a MODEM
tevékenységi körei tekintetében is.
X.
A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016823, képviseli: Bódor Edit
ügyvezető, a továbbiakban: Főnix) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett
tulajdonában lévő gazdasági társaság.
A Főnix felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31. napján lejár, melyre
figyelemmel új felügyelőbizottsági tagok választása és az alapító okirat módosítása szükséges.
A Főnix alapító okiratának VI. fejezete alapján a Főnix egyszemélyi tagja, vagyis a Debreceni
Ifjúsági Nonprofit Kft. létesítő okiratának rendelkezései értelmében mindazon kérdésekben,
amely a Főnix tekintetében kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozik, a döntési jog a Debreceni
Ifjúsági Nonprofit Kft. alapítójának (DMJV Önkormányzata) kizárólagos jogkörébe lett utalva,
amelynek képviseletében DMJV Közgyűlése járhat el. Ennek megfelelően ahol a létesítő okirat
alapítói döntést ír elő és/vagy arról rendelkezik, ott minden esetben a DMJV Közgyűlésének
döntését kell érteni.

XI.
Az Agóra Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1., Cg.: 09-09-025391, képviseli: Somogyi Béla ügyvezető, a továbbiakban:
Agóra) törzstőkéjéből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 75%-kal részesedik, a
másik tulajdonos a Debreceni Egyetem (25%).
Az Agóra felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31. napján lejár, melyre
figyelemmel új felügyelőbizottsági tagok választása és a társasági szerződés módosítása
szükséges.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény 51.§
(2a) bekezdése alapján ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti
- kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, az (1) bekezdéstől eltérően
nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat
módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles
benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell
átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.
A fentiekre figyelemmel szükséges az Agóra társasági szerződésének hatályosítása az Agóra
tevékenységi körei tekintetében is.
XII.
A DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12., Cg.: 09-09-015413, képviseli: Hajnal János
ügyvezető, a továbbiakban: DENOK) törzstőkéjéből Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 67,3 %-kal, a Debreceni Egyetem 25 %-kal, míg a DEBRECENI KÉPZŐ
KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. 7,7 %-kal részesedik.
A DENOK felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2020. január 31. napján lejár, ezért
felügyelőbizottsági tagok választása szükséges.
XIII.
Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-017142, képviseli: Póser
Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: EDC) törzstőkéjéből Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 75%-kal részesedik, a másik két tulajdonos a Debreceni Egyetem (14%)
valamint a Cívis Ház Zrt (11%).
Az EDC ügyvezetőjének 2020. február 14. napján, valamint felügyelőbizottsági tagjainak
megbízása 2020. február 15. napján lejár, melyre figyelemmel ügyvezető, felügyelőbizottsági
tagok választása, és az EDC társasági szerződésének módosítása szükséges. Javaslom, hogy
ismét Póser Zoltán kerüljön határozatlan időre megválasztásra az EDC ügyvezetőjének.

XIV.
A DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Kassai út 3234., Cg.: 09-09-006540, képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: DVSC Kézilabda)
törzstőkéjéből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 97,24%-kal részesedik, a másik
tulajdonos a MAVEX- REKORD Kft. (2,76%).
A DVSC Kézilabda felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31. napján lejár,
erre tekintettel új felügyelőbizottsági tagok választása szükséges.
XV.
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
4031 Debrecen, István út 136., Cg.: 09-09-024450, képviseli: Varga László ügyvezető, a
továbbiakban: DHK) törzstőkéjéből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 60,76%-kal
részesedik.
A DHK ügyvezetőjének, valamint felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 2019. december 31.
napján lejár.
A fentiekre figyelemmel ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok választása, és a DHK társasági
szerződésének módosítása szükséges. Javaslom, hogy az ügyvezetői feladatokat ismét Varga
László lássa el határozatlan idejű jogviszonyban.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2)
bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25 %-ot
meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes
utasításának megfelelően szavaz.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen. 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 Társaságok létesítő okirat- módosításának tervezeteit a Közgyűlés üléséig a Társaságok jogi
képviselői elkészítik, azok a Közgyűlés ülésén ismertetésre és kiosztásra kerülnek.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen

I.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3: 25. § (1) bekezdés c) pontja
és (2) bekezdése, 3:26.§ (5) bekezdése, a 3:26.§ (4)-(5) bekezdései, 3:102. § (1) bekezdése,
3:109. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Alapszabályában foglaltakra
1./ mint a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025
Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, Cg.: 09-10-000327, képviseli: Kocsik-Marossy Virág
vezérigazgató, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja - megköszönve eddig végzett
munkájukat - 2019. december 31. napjával visszahívja a Társaság felügyelőbizottsági tagjait.
Megválasztja 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra Győri Gyulát, Dr. Sásdi András Bélát, Dr. Mancsiczky Lászlót, Papp Viktort és Dr.
Gondola Zsolt Zoárdot a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak azzal, hogy megbízásukat a
felügyelőbizottság elnöke bruttó 250.000 Ft/hó ellenében, a felügyelőbizottság tagjai bruttó
200.000 Ft/hó ellenében látják el.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság
Alapszabályát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy tájékoztassa a Társaság vezérigazgatóját
a 1./-2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az Alapszabály módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
II.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, 3: 122.§ (2) bekezdése, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ mint a Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025
Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030105, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja - megköszönve eddig végzett munkáját - visszahívja a
felügyelőbizottsági tagok közül 2019. december 31. napjával Dr. Ary Petronella Annát.
Egyúttal megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak Fodor Leventét és Papp Viktort
2020. január 1. napjától határozatlan időre azzal, hogy megbízásukat díjazás nélkül látják el.

2./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság
alapító okiratát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

III.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, 3: 122.§ (2) bekezdése, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ mint a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030264, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja - megköszönve eddig végzett munkáját - visszahívja a
felügyelőbizottsági tagok közül 2019. december 31. napjával Hernádi Zoltánt.
Egyúttal megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Fodor Leventét 2020. január 1.
napjától határozatlan időre azzal, hogy megbízását díjazás nélkül látja el.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság
alapító okiratát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

IV.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ mint a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Halász D. János
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja megválasztja a Társaság
felügyelőbizottsági tagjainak Kiss Norbertet, Erdei Balázst és Dr. Taraczközi Ágnes Magdolnát
2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy
megbízásukat bruttó 45.000 Ft/hó ellenében látják el.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság
alapító okiratát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
V.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 2006. évi V. törvény 51. § (2a)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja,
alapján
1./ mint a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5., Cg.: 09-09-016786, képviseli: Becsky András
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja megválasztja a Társaság
felügyelőbizottsági tagjainak Gergely Zsoltot, Őri Krisztiánt és Sánta Jánost 2020. január 1.
napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy megbízásukat
bruttó 45.000 Ft/hó ellenében látják el.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság
alapító okiratát.

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
VI.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 2006. évi V. törvény 51. § (2a)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
1./mint a „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1., Cg.: 09-09-016935, képviseli: Dr. Nagy
Gergely Sándor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja megválasztja a Társaság
felügyelőbizottsági tagjainak Király Gergőt, Boros Leventét és Baloghné Pál Juditot 2020.
január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy
megbízásukat bruttó 45.000 Ft/hó ellenében látják el.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság
alapító okiratát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
VII.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján

1./mint a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 2., Cg.: 09-09-016923, képviseli:
Pethe Tamás Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja megválasztja a
Társaság felügyelőbizottsági tagjainak Dobos Juliannát, Villás Ferencet és Kiss Györgyöt 2020.
január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy
megbízásukat bruttó 45.000 Ft/hó ellenében látják el.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság
alapító okiratát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
VIII.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 2006. évi V. törvény 51. § (2a)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
1./mint a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8. A.
ép., Cg.: 09-09-014134, képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli
tagja megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak Kohári Tibort, Aba-Horváth
Istvánt és Bordás Gábort 2020. február 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra azzal, hogy megbízásukat bruttó 45.000 Ft/hó ellenében látják el.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság
alapító okiratát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

IX.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 2006. évi V. törvény 51. § (2a)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja
alapján, figyelemmel a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának V. fejezet 5.1. pontjában foglaltakra
1./ mint a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787,
képviseli: Koroknai Edit ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) kizárólagos alapítói
hatáskörben eljáró döntésre jogosultjaként megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági
tagjainak Dr. Bodnár Zsuzsannát, Kallós Sándort és Laczkóné Majer Rékát 2020. január 1.
napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy megbízásukat
bruttó 45.000 Ft/hó ellenében látják el.
2./ Mint a Társaság kizárólagos alapítói hatáskörben eljáró döntésre jogosultjaként az 1./
pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság alapító okiratát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
X.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Főnix
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
VI. fejezetében foglaltakra
1./mint a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016823, képviseli: Bódor Edit
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) kizárólagos alapítói hatáskörben eljáró döntésre
jogosultjaként megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak Barta Hédit, Károly Péter
Ernőt és Gáll Sándor Bernátnét 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra azzal, hogy megbízásukat bruttó 45.000.Ft/hó ellenében látják el.

2./ Mint a Társaság kizárólagos alapítói hatáskörben eljáró döntésre jogosultjaként az 1./
pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság alapító okiratát.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a 1./2./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

XI.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 2006. évi V. törvény 51. § (2a)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
alapján
1./ javasolja az Agóra Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032
Debrecen, Egyetem tér 1., Cg.: 09-09-025391, képviseli: Somogyi Béla ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2020. január 1. napjától 2024. december 31.
napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak
Balogh Gyulát és Balázs Veronikát azzal, hogy megbízásukat bruttó 45.000 Ft/hó ellenében
látják el, valamint Szabados Andreát, aki megbízását díjazás nélkül látja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
módosítsa a Társaság társasági szerződését és fogadja el a társasági szerződés módosítását.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-2./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester

XII.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja,
1./ javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12., Cg.: 09-09-015413, képviseli:
Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2020. február 1.
napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg Dr. Gellén
Józsefet és Bognár István Ádámot azzal, hogy megbízásukat bruttó 45.000 Ft/hó ellenében
látják el, valamint Szabados Andreát aki megbízását díjazás nélkül látja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
módosítsa a Társaság társasági szerződését és fogadja el a társasági szerződés módosítását.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-2./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester
XIII.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3: 21. § (3) bekezdése, 3:26.§
(4)-(5) bekezdései, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 3:112. § (1)
bekezdése, 3:196. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. §
(2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-017142,
képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2020.
február 14. napjától határozatlan időtartamra válassza meg a Társaság ügyvezetőjének Póser
Zoltánt, azzal, hogy tevékenységét ellenérték nélkül megbízási jogviszony keretében látja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy 2020. február 15. napjától 2024. december 31.
napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak Dr.
Kiss Gergely Gábort, Vancsa Máriát és Szabados Andreát azzal, hogy megbízásukat bruttó
45.000 Ft/hó ellenében látják el.

3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntésre tekintettel
módosítsa a Társaság társasági szerződését.
4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-3./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester
XIV.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4)-(5) bekezdései,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
1./ javasolja a DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen,
Kassai út 32-34., Cg.: 09-09-006540, képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban:
Társaság) taggyűlésének, hogy 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra válassza meg a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak Czoller Tamást,
Gacsályi Istvánt és Szabó Péter Lászlót azzal, hogy megbízásukat díjazás nélkül látják el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
módosítsa a Társaság társasági szerződését és fogadja el a társasági szerződés módosítását.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-2./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester
XV.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3: 21. § (3) bekezdése, 3:26.§
(4)-(5) bekezdései, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 3:112. § (1)
bekezdése, 3:196. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. §
(2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István út 136., Cg.: 09-09-024450, képviseli: Varga
László ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2020. január 1. napjától

határozatlan időre válassza meg a Társaság ügyvezetőjének Varga Lászlót. Alapbérét bruttó
380.625 Ft/hó összegben határozza meg azzal, hogy tevékenységét munkaviszony keretében
látja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy 2020. január 1. napjától 2024. december 31.
napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak
Zilinyi Zsombor Mártont, Kárándi Imrét és Dede Tamást azzal, hogy megbízásukat bruttó
45.000 Ft/hó ellenében látják el.
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntésre tekintettel
módosítsa a Társaság társasági szerződését.
4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-3./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester
Az I-XV. határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2019. december 4.

Dr. Papp László
polgármester

