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Tisztelt Közgyűlés!

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény alapján működik, törzstőkéje 1.000 ezer Ft.
Indokolt, hogy a Társaság Alapító Okirata módosításra kerüljön, ezzel áttérjen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálya alá. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1)-(3)
bekezdése alapján a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló
gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a
Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a
cégbírósághoz benyújtani. A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló azon korlátolt
felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot legkésőbb 2016.
március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről
a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat. Ezen döntésig a társaságnak a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia, a társasági szerződés
módosításról nem határozhat.
A fent leírtakra tekintettel a Ptk 3:161. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelve, a Társaság
törzstőkéjét 1000 eFt-ról 3000 eFt-ra szükséges megemelni és ezt követően kerülhet sor az Alapító
Okirat módosítására.
Az emelés fedezete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015. (II.26.) rendelet 5.11. melléklet 15.1.1.7 során rendelkezésre áll.
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 változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését a jogi képviselő elkészítette,
mely a határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
2013. évi V. törvény 3:198. §, 3:200. § (1) bekezdése, a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdé se, 13. § (1)-(3) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b)
pontja alapján
1./ A Társaság Alapítójaként – elsőbbségi jogával élve - úgy dönt, hogy felemeli a Társaság törzstőkéjét
1.000 ezer Ft-ról 2.000 ezer Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás biztosításával 3.000 ezer Ft-ra. A
törzstőkeemelés fedezetét DMJV Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5.11 melléklet 15.1.1.7 sora terhére legkésőbb 2015. június 15. napjáig biztosítja.
2./ Kizárólagos alapítói hatáskörében dönt arról, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező
érvényű előírásoknak való megfelelés érdekében a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
3./ Elfogadja az 1-2./ pontokra figyelemmel a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a
melléklet szerint.
4./ Felhatalmazza a polgármestert a 3./ pont szerinti egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2015. május 14.

Szűcs László
főosztályvezető

