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Tisztelt Közgyűlés!
Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft.-t 2016. július 1. napjával alapította Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). A kizárólagos önkormányzati
tulajdonban lévő, közhasznú nonprofit Kft.-ként működő Társaság cégnevét az Önkormányzat
Közgyűlése a 9/2019. (I. 24.) határozatával Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft.-re (a továbbiakban: Társaság) változtatta. 2019. évtől kezdődően a vállalkozás fő tevékenységi
köre a turisztikai szolgáltatás nyújtása, melynek keretén belül városarculati, turistainformációs és
desztinációmarketing feladatokat lát el.
2021. július 1. napjától szükséges a Társaság székhelyének módosítása, melyre tekintettel javaslom,
hogy a Társaság székhelyeként jelenlegi telephelye, a 4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A. szám
alatti ingatlan kerüljön kijelölésre. Javaslom továbbá, hogy a Társaság 4025 Debrecen, Simonffy u.
2/A. 2. emelet 13. szám alatt lévő jelenlegi székhelye kerüljön kijelölésre a Társaság egyik
telephelyeként.
Tekintettel továbbá arra, hogy a Társaság a 4026 Debrecen, Kálvin tér 8325 hrsz. szám alatti
telephelyén a Piac utca 20. szám alatt található Tourinform iroda megnyitásával tevékenységet már
nem végez, javaslom a Társaság ezen telephelyének megszüntetését.
Az új székhely kijelölésére, valamint a Társaság egyik telephelyének megszüntetésére figyelemmel
szükséges a Társaság alapító okiratának módosítása is.
A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, döntése a
Közgyűlés ülésén ismertetésre kerül.
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. 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 Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az
a határozati javaslat mellékletét képezi.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselőtestülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1.§- a alapján
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102.§ (1) és (2) bekezdései,
valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ mint a Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen,
Simonffy u. 2/A. II. em. 13., cégjegyzékszám: 09-09-028045, képviseli: Gődény Gábor ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja, kijelöli a társaság székhelyének 2021. július 1. napjától a
4024 Debrecen, Piac utca 20. fszt. 7/A. szám alatti ingatlant, egyúttal törli a Társaság 4026 Debrecen,
Kálvin tér 8325 hrsz. alatti telephelyét a Társaság telephelyi közül, valamint kijelöli a Társaság
telephelyének a 4025 Debrecen Simonffy u. 2/A. 2. emelet 13. szám alatt található ingatlant.
2./ Az 1./ pontra tekintettel 2021. július 1. napjával módosítja a Társaság alapító okiratát a melléklet
szerint.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről a Társaság
ügyvezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítását nyújtsa be a Cégbírósághoz.
Határidő:
Felelős:

az aláírást követően azonnal
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2021. június 17.

Szűcs László
főosztályvezető

