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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata Közgyűlése a DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője
jogviszonyának és társasági szerződésének módosításáról szóló 7/2018. (I. 25.) határozatban javasolta a
Társaság taggyűlésének, hogy Ábrók Zsolt ügyvezető 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig tartó
határozott idejű vezető tisztségviselői megbízatását határozatlan idejűre módosítsa azzal, hogy ügyvezetői
feladatait 2018. február 1. napjától megbízási jogviszony helyett munkaviszony keretében lássa el és alapbérét
bruttó 400.000 Ft/hó összegben állapítsa meg, illetve ezzel egyidejűleg döntsön a társasági szerződés
módosításáról.
A Társaság taggyűlése meghozta a szükséges döntéseket, a társasági szerződés módosítása benyújtásra került a
Debreceni Törvényszék Cégbíróságához.
A Cégbíróság hiánypótlásra hívta fel a Társaságot, melyben a társasági szerződés módosítását kéri oly módon,
hogy a Társaság társasági szerződésének 12.1. pontját módosítsa úgy, hogy abból kiderüljön, az ügyvezető
megbízása 2018. február 1. napjától határozatlan időtartamú és feladatát munkaviszony keretében látja el.
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a Társaság társasági szerződésének módosítása is, amelyet a Társaság
jogi képviselője elkészített, az a határozati javaslat mellékletét képezi.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi
tevékenység általa alkalmazott gyakorlója 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.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. §-a, a 3:109. § (2) bekezdése, a 3:112. §
(1) bekezdése, a 3:196. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés
a) pontja alapján, figyelemmel a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 09-09-006540/189. számú
végzésében foglaltakra
1./ elfogadásra javasolja a DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését a melléklet szerint.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./ pontban foglaltaknak
megfelelően képviselje.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. február 13.
Szűcs László
főosztályvezető

