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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzat Közgyűlése a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. (a továbbiakban: Társaság) törzstőke-emelésről szóló 287/2016. (XI. 24.) határozat
keretében javasolta a Társaság taggyűlésének, hogy döntsön a törzstőke felemeléséről,
egyidejűleg a társasági szerződés módosításáról.
A Társaság taggyűlése meghozta a szükséges döntéseket, a társasági szerződés módosítása
benyújtásra került a Debreceni Törvényszék Cégbíróságához.
A Cégbíróság hiánypótlást bocsátott ki, melynek keretében a társasági szerződésnek a
módosításokkal nem érintett egyik rendelkezését kifogásolta. Kéri a Cégbíróság a társasági
szerződés kiegészítését oly módon, hogy rendelkezni kell a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § (2) bekezdésben
foglaltakról, mely szerint az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak és
cégnevében az a gazdasági társaság tüntetheti fel a nonprofit jelleget, amelynek létesítő okirata
tartalmazza, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem
osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1. napjával a garantált bérminimum
összege bruttó 161.000,-Ft-ra nőtt. Varga László ügyvezető jelenlegi munkabére bruttó
152.250,-Ft, melyet kötelező megemelni a garantált bérminimum összegéig. A Társaság
társasági szerződése szerint az ügyvezető díjazásáról a taggyűlés jogosult dönteni.
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 társasági szerződésének módosítását a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati
javaslat mellékletét képezi.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése szerint a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni. A felügyelő bizottság döntése a Közgyűlés ülésén ismertetésre kerül.
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, 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, és a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ elfogadásra javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Társaság) taggyűlésének a társasági szerződés módosítását a melléklet szerint.

2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy Varga László ügyvezetőnek az alapbérét bruttó
161.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg 2017. január 1. napjával.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./ -2./
pontokban foglaltaknak megfelelően képviselje.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. január 11.

Szűcs László
főosztályvezető

