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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata többségi tulajdonában van a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság).
A Kft. tulajdonosi szerkezete a következő:
DMJV Önkormányzata
Hajdúböszörmény Önkormányzata
Balmazújváros Önkormányzata

80%
10%
10%

Tirpák Zsolt, a Társaság felügyelő bizottságának elnöke 2015. november 5. napjával lemondott ezen
tisztségéről. Az új felügyelő bizottsági tag megválasztása és a társasági szerződés módosítása érdekében a
Társaság ügyvezetője 2015. november 27. napjára taggyűlést hívott össze. Tekintettel arra, hogy Tirpák
Zsoltot a Társaság tagjai közül DMJV Önkormányzata delegálta, javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy
delegálja a Társaság felügyelő bizottságába Danku Attilát.
A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint
működik. A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése alapján a döntéshozó szerv (a taggyűlés) választja a felügyelő bizottsági tagokat, továbbá a 3:109. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a
társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Mivel DMJV Önkormányzata részesedése a társaságban meghaladja a 25%-ot, ezért az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet
20. § (2) bekezdése 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 cég társasági szerződésének
módosítását a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) bekezdése, 3:109. § (2)
bekezdése, 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 válassza meg a felügyelő bizottság tagjának 2015. november 27. napjától 2020. január
31. napjáig terjedő határozott időtartamra Danku Attilát azzal, hogy feladatát díjazás nélkül látja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a melléklet szerint
módosítsa a Társaság társasági szerződését.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1-2./ pontban
foglaltaknak megfelelően képviselje.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. november 5.
Dr. Papp László
polgármester

