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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
245-254/2011. (X. 28.) MÖK határozatai 

 
 
 
245/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. október 28-ai ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
 
1. Tájékoztató a megyei önkormányzat feladatellátását érintı politikai megállapodásról 
 
2. Elıterjesztés kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosítására  
 
3. Elıterjesztés szociális feladatellátást érintı döntésekre  
 
4. Elıterjesztés az Alföld Szakképzı Nonprofit Kft-ben tagsági jogviszony létesítésére 
 
5. Elıterjesztés támogatásokat, valamint pályázat forrásösszetételét érintı döntésekre  
 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. október 28.  
 
 
 
246/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Kormánya és a 
megyei önkormányzat közötti – a határozat mellékletét képezı – politikai megállapodásban 
foglalt célkitőzéseket, alapelveket – az intézményrendszer további zavartalan mőködésének 
biztosítására figyelemmel – tudomásul veszi, és az érintett szervezetekkel együttmőködik 
annak végrehajtásában. 
 
A politikai megállapodás elveivel összhangban a közgyőlés felhatalmazza elnökét – 
valamennyi jogi feltétel megteremtését követıen – a végrehajtáshoz szükséges intézkedések 
megtételére, egyeztetések lefolytatására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. december 31. 
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247/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat és a FÜTESZ 
Hajdú-Bihar Megyei Főtéstechnikai Szolgáltató Kft. között kéményseprı-ipari 
közszolgáltatás igénybevételére létrejött Közszolgáltatási Szerzıdés felmondására irányuló 
177/2011. (VI. 24.) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról a FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei 
Főtéstechnikai Szolgáltató Kft. képviselıjét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. október 31.  
 
 
 
248/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a alapján 
megkötött, a 286/2007. (X. 26.) MÖK határozattal elfogadott és a 2/2009. (I. 30.) MÖK, 
52/2009. (II. 27.) MÖK, 252/2009. (X. 15.) MÖK, 14/2010. (II. 12.) MÖK, 15/2010. (II. 12.) 
MÖK, 125/2010. (VI. 4.) MÖK, 239/2010. (XII. 10.) MÖK, 187/2011. (VI. 24.) MÖK 
határozatokkal módosított ellátási szerzıdést a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit 
Kft.-vel a következık szerint módosítja: 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Bodó Sándor a megyei közgyőlés elnöke, 
 
másrészrıl a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., mint fenntartó, Hajdúnánás 
Fürdı u. 1. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) képviseletében Verdó György, ügyvezetı 
(továbbiakban: megállapodó felek) között az érintett intézmény mőködési engedélye jogerıre 
emelkedésének napjától a következı feltételek szerint. 
 
1. Az Ellátási Szerzıdés 4./ pontja a következı dılt, félkövérrel szedett szöveggel egészül ki, 
illetve a dılt, áthúzott betővel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 
„A Nonprofit Kft. a következı szolgáltatásokat nyújtja: 

 

Hajdúnánáson: 

 
Az intézmény neve: Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 

 
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 

 
Hrsz.: 5378/4  
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3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás: 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.1.  idısek otthona 

Férıhelyek száma: 
 

idısek otthona:  
ebbıl demens: 

109 fh 
 20 fh 

 
Telephely: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. 

 
Hrsz.: 002536  

3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

3.1.16.  Lakóotthoni ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.16.3.  pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthona 

összesen:  
 
ebbıl: 

103 fh 
81 fh 

fogyatékos személyek otthona:  53 fh 
45 fh 

pszichiátriai betegek otthona:  42 fh 
36 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek rehabilitációs 
célú lakóotthona:  

 
8 fh 

 
- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka 

jellegő foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 
 
 
Nyíradonyban: 
 
Az intézmény neve: Nyíradonyi Ápolási Otthon 

 
Székhely: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 

 
Hrsz.: 1170/1 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  
ebbıl emelt szint:  

150 fh 
8 fh 

 
Telephely: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 

 
Hrsz.: 1170/1/A/2 
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3. 1.13.  
 

átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.13.3.  
 

pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona:  

16 fh 

 
 
Balmazújváros-Nagyháton: 
 
Az intézmény neve: Balmazújvárosi Humán Szolgáltató 

Otthon 
 

Székhely: 4060 Balmazújváros-Nagyhát 
 

Hrsz.:  0260/39 
3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.1. idısek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 

összesen:  
ebbıl: 

150 fh 

idısek otthona:  50 fh 

Férıhelyek száma: 
 

fogyatékos személyek otthona:  100 fh 

 
Telephely: 4060 Balmazújváros-Nagyhát 

 
Hrsz.: 0260/43 
 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.15.  
3.1.15.1.  

rehabilitációs intézményi ellátás 
fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye 

Férıhelyek száma: fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye:  
 

 
40 fh 

 
- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 

foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 
 
 
Mikepércsen: 
 
Az intézmény neve: Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon 

 
Székhely: 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. 

 
Hrsz.: 0165 
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Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 
3.1.14.1.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 
idısek otthona 

Férıhelyek száma: idısek otthona:  
ebbıl demens:  

191 fh 
25 fh 

 
 
2. Az Ellátási Szerzıdés jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek között 
változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ellátási 
Szerzıdés aláírására. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Verdó György a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
Határidı:   2011. november 4. 
 
 
 
249/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a alapján 
megkötött, a 287/2007. (X. 26.) MÖK határozattal elfogadott és a 80/2010. (III. 26.) MÖK, 
188/2011. (VI. 24.) MÖK határozattal módosított ellátási szerzıdést a Bihari Szociális 
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel következık szerint módosítja: 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Bodó Sándor a megyei közgyőlés elnöke, 
 
másrészrıl a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság, mint 
fenntartó, Derecske, Sas u. 1. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) képviseletében Prek Sándorné, 
ügyvezetı (továbbiakban: megállapodó felek) között az érintett intézmények mőködési 
engedélyének jogerıre emelkedésének napjától a következı feltételek szerint. 
 
1. Az Ellátási Szerzıdés 4./ pontja a következı dılt, félkövérrel szedett szöveggel egészül ki, 
illetve a dılt, áthúzott betővel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 
„A Nonprofit Kft. a következı szolgáltatásokat nyújtja: 
 
Derecskén: 

 
Az intézmény neve: Szakosított Ellátást Végzı Központ 
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Székhely: 4130 Derecske, Sas u. 1.  
 
3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 
3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

3.1.15.  rehabilitációs intézményi ellátás 
3.1.15.1.  
 

fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.15.2.  
 

pszichiátriai betegek rehabilitációs 
intézménye 

összesen:  
ebbıl: 

68 fh 

fogyatékos személyek otthona: 
ebbıl emelt szintő:  

31 fh 
5 fh 

 pszichiátriai betegek otthona: 
ebbıl emelt szintő:  

23 fh 
3 fh 

fogyatékos személyek rehabilitációs 
intézménye:  
ebbıl emelt szintő:  

37 fh 
11 fh 

2 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek rehabilitációs 
intézménye:  

23 fh 
3 fh 

 
Telephely: 4130 Derecske, Morgó tanya 1. 
Hrsz.: 000144 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

összesen: 
ebbıl: 

92 fh 

fogyatékos személyek otthona:  50 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  42 fh 
 

- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 
foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 

 
 
Hajdúszoboszlón: 

 
Az intézmény neve: Idısek Otthona 

 
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/C. 

 
Hrsz.: 4946 
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3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.1. idısek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3. pszichiátriai betegek otthona 

összesen:  
ebbıl: 

240 fh 

idısek otthona:  
ebbıl demens:  

190 fh 
60 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  50 fh 
 
Bárándon: 
 
Az intézmény neve: Pszichiátriai Betegek és Értelmi 

Fogyatékosok Otthona 
 

Székhely: 4161 Báránd, Hangás dőlı  
 

Hrsz.: 065 
3.1.13.  
 

átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.13.4.  
 

szenvedélybetegek átmeneti 
otthona 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 
3.1.14.3. pszichiátriai betegek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.4.  szenvedélybetegek otthona 

összesen:  
ebbıl: 

108 fh 

szenvedélybetegek átmeneti 
otthona:  

8 fh 

fogyatékos személyek otthona:  3 fh 

pszichiátriai betegek otthona:  23 fh 

Férıhelyek száma: 
 

szenvedélybetegek otthona:  74 fh 
82 fh 

 
I. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 097 

3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 

Férıhelyek száma: fogyatékos személyek otthona:  75 fh 
 
II. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 098/7 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3. 1.13.  
 

átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátás 
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3.1.13.3.  pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona 

Férıhelyek száma: pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona:  

 
20 fh 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3. pszichiátriai betegek otthona 

Férıhelyek száma: pszichiátriai betegek otthona 20 fh 

 

III. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 0120 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 
összesen: 
ebbıl: 

55 fh 

fogyatékos személyek otthona:  20 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  35 fh 
 
- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 

foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 
- Közremőködik a regionális szociális módszertani feladatok ellátásában, mint konzorciumi 

partner. A szenvedélybeteg alap és szakellátás területén szükségletfelmérést, tanácsadást 
végez, szakmai mőhelyeket és képzéseket szervez.  

- A szenvedélybeteg ellátással foglalkozó szociális intézmények szakmai munkáját segíti, 
részt vesz a szakellátó rendszerben innovatív, modellértékő programok 
megismertetésében. 

 
 
Komádiban: 
 
Az intézmény neve: Fogyatékosok Otthona 

 
Székhely: 4138 Komádi, Fı u. 222 – 224. 

 
Hrsz.: 306/F/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 
3.1.14.2.  

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 
fogyatékos személyek otthona 

Férıhelyek száma: fogyatékos személyek otthona:  137 fh 
 
 
I. Telephely: Bodza Lakóotthon 
Hrsz.: 306/A/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 3.1.16.  lakóotthoni ellátás 
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szolgáltatások: 3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-
gondozó célú lakóotthona 

Férıhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-
gondozó célú lakóotthona:  

 
12 fh 

 
II. Telephely: Cédrus Lakóotthon 
Hrsz.: 306/B/1 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férıhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
 

12 fh 
 
III. Telephely: Gesztenye Lakóotthon 
Hrsz.: 306/C/1 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férıhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
 

12 fh 
 
IV. Telephely: Platán Lakóotthon 
Hrsz.: 306/D/1 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férıhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
 

12 fh 
 

- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 
foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 

 

2. Az Ellátási Szerzıdés jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek között 
változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ellátási 
Szerzıdés aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Prek Sándorné a Bihari Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
Határidı:   2011. november 4. 
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250/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – tekintettel a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 154. § és a 155. § (4) bekezdés rendelkezéseire – az Alföld 
Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő 
Társaság taggyőlésének törzstıke emeléssel kapcsolatos döntése esetén a taggyőlés által az 
elsıbbségi jog gyakorlására kijelölt személyként 100 000 Ft pénzbeli hozzájárulást fizet meg, 
melyet a taggyőlés napján, banki átutalással teljesít. 
 
A pénzbeli hozzájárulás fedezete a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3/d. számú mellékletében a Pálfi István Szakképzés-
szervezési Társulás munkaszervezetének mőködési támogatására elkülönített keretösszeg 
terhére biztosított. 
 
2. A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – tekintettel a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 156. § (2) bekezdésére – az Alföld Szakképzı Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság – határozat 
mellékletét képezı - társasági szerzıdésének rendelkezéseit magára nézve kötelezıen 
elfogadja. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság társasági szerzıdésének 
módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére valamint arra, hogy gondoskodjék az 1. 
pontban meghatározott pénzbeli hozzájárulás teljesítésérıl. 
 

3. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 148/2011. (V. 27.) MÖK határozatát. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. november 30. 
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a 250/2011. (X. 28.) MÖK határozat melléklete 
 

 

 

 

 

 

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS 

 

 

 

 

 

ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit 

Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette és ellenjegyezte: 

 

DR. ZEKE Ügyvédi Iroda 

Dr. Zeke László, ügyvéd 

4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 4. 
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ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit 

Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 

 

 

TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 
 
Társasági szerzıdés, amelyet a III. pontban megjelölt felek, mint alapítók a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi 

CLVI. törvény (Kszt.), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 89/B §-a, illetve a 

szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI törvény 2. §-a rendelkezései szerint kötnek meg, nem 

jövedelemszerzésére irányuló gazdasági tevékenység folytatására létrehozott, kiemelkedıen 

közhasznú, nonprofit korlátolt felelısségő társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítása 

végett, az alábbiak szerint: 

 
 I. 

A Társaság neve, székhelye 
 
1.1.: A Társaság cégneve: ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 

 
A Társaság rövidített cégneve: ALFÖLD SZAKKÉPZİ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú 
Kft. 
  
1.2.: A Társaság székhelye: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A épület. 
 
1.3.: A Társaság telephelyei: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. 
    4030 Debrecen, Fokos u. 12.  
 
 

II. 

A Társaság jogállása 

 
2.1.: A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (6) bekezdése alapján a tagok a 
Társaságot kiemelkedıen közhasznú szakképzés-szervezési nonprofit gazdasági társaságként 
alapítják. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem vonhatják el, azt 
kizárólag a társasági szerzıdésben meghatározott tevékenységeikre fordíthatják. (Kszt. 4. § 
(1) bek. c) pont, Kszt. 14. § (1) bek.) 
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2.2.: A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi, 
helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem is támogat. A Társaság 
tevékenysége során a jövıre nézve is teljes mértékben kizárja a politikai tevékenység 
folytatását. (Kszt. 4. § (1) bek. d) pont.) 
 
2.3.: A Társaság a társasági szerzıdés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza saját hirdetıtábláján, honlapján, a tagok 
hirdetıtábláján, honlapjain, a tagok helyi idıszaki kiadványaiban, illetve a Hajdú-Bihari 
Naplóban. (Kszt. 5. § b) pont.) 
 
2.4.: A tagok, mint a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelıs szervezetek 
kijelentik, hogy a Társaság az alapítók 2.1. pontban megjelölt, törvényben meghatározott 
szakképzési nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési közfeladatainak 
szervezését látja el. (Kszt. 5. § a) pont.) 
 
2.5.: A tagok társasági jogviszonyuk létesítésével elfogadják a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 89/B §-ának (2) bekezdése szerint a regionális fejlesztési és képzési 
bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban hozott döntéseket. 
 
2.6.: A fentiekre tekintettel a Társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású. 
 
 

III. 
A Társaság tagjai: 

  
3.1.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. 
Képviselı: Kósa Lajos polgármester 
Nyilvántartási szám: 735584 (törzskönyvi azonosító)   
 
3.2.: BALMAZÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
Képviselı: Dr. Tiba István, polgármester   
Nyilvántartási szám: 373171-125409-76-841105 (törzskönyvi azonosító) 
 
3.3.: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 
Képviselı: Kiss Attila, polgármester 
Nyilvántartási szám: 372514-125409-76-841105 (törzskönyvi azonosító) 
 
3.4.: DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató 
Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 
(rövid név: DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.) 
Székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. 
Képviselı: Hajnal János, ügyvezetı 
Cégjegyzékszám: 09-09-017134 
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3.5.: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Képviselı: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Nyilvántartási szám: 728317 (törzskönyvi azonosító)  
 
3.6.: BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Székhely: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 
Képviselı: Barabás Ferenc polgármester 
Nyilvántartási szám: 728405 (törzskönyvi azonosító)  
 
3.7.: DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság u. 87. 
Képviselı: Bakó István polgármester 
Nyilvántartási szám: 728427 (törzskönyvi azonosító) 
 

IV. 
A Társaság céljai, feladatai; tevékenysége;tevékenységi körei 

  
4.1.: A Társaság céljai és feladatai: 

4.1.1.: A Társaság tevékenységi területén igyekszik elısegíteni a munkaerı-piac 
igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. 
4.1.2.: A Társaság szakiskolát, szakközépiskolát és kollégiumot létesíthet és tarthat 
fenn (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 89/B. §-ának (4) bekezdése a) 
pontja szerint.) 
4.1.3.: A Társaság részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint 
felnıttképzés szervezésében (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény  
89/B. §-ának (4) bekezdése a) pontja szerint.) 
4.1.4.: A Társaság célja a minıségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának 
és a helyi munkaerı-piaci igények kielégítésének elısegítése, összehangolt – az 
érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési irányok 
meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony 
felhasználásának biztosítása, továbbá a szakmai képzés színvonalának és a szakmai 
tudás presztízsének növelése. 
4.1.5.: Az iskola rendszerő szakképzésben egyre növekvı számú hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igényő tanulók képzési 
problémáinak megoldásában történı segítségnyújtás a lemorzsolódás, képzési 
rendszerbıl szakképesítés nélkül  kilépık számának csökkentése érdekében. 
4.1.6.: A Társaság elısegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is 
figyelembe vevı moduláris rendszerő intézményi képzési programok létrehozását. 
4.1.7.: A szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel 
meghatározza a Társaság által, illetve a Társaság tagjai által fenntartott iskolákban a 
szakképzési évfolyamokon induló osztályok számát (a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 89/B. §-ának (5) bekezdés a) pontja szerint). 
4.1.8.: A Társaság a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola 
pedagógiai programjának jóváhagyásánál (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 89/B. §-ának (5) bekezdés b.) pontja szerint). 
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4.2.: A Társaság tevékenysége: 
 
4.2.1.: A Társaság közhasznú feladataihoz kapcsolódó céljai elérésének elısegítése érdekében 
a Kszt. 26. § c.) pontjában meghatározott (ottani besorolás szerinti) tevékenységeket végzi: 

3. Tudományos tevékenység, kutatás, 
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, 
11. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 
13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
17. rehabilitációs foglalkozás, 
18. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 
19. Euroatlanti integráció elısegítése, 
20. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehetı – szolgáltatások. 

 
4.2.2.: A Társaság a szakképzés tevékenységi körében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 
törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény és a Kszt. alapján az alábbi 
közhasznú tevékenységeket végzi: 
a.) a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten a szakképzés hatékony 

mőködtetése érdekében, 
b.) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelıen – a szakképzés 

fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel – meghatározza a Társaság 
tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok 
számát, 

c.) együttmőködik a gazdasági szereplıkkel, a pályakezdık elhelyezkedési 
mutatójának javítása érdekében, 

d.)  szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgoz ki a szakképzés 
színvonalának javítására,  

e.) a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai 
programjának jóváhagyásánál, 

f.) a hátrányos helyzető fiatalok, fogyatékos emberek, nık és a roma fiatalok 
szakképzésbe történı belépésének, illetve elhelyezkedésének és beilleszkedésének 
támogatása, 

g.) segíti az illetékességi területén együttmőködı szakképzı intézmények szakmai és 
közösségi szolgáltatásainak fejlesztését. 

 
A fentebb körülírt feladatokat részletesen a Társaság, illetıleg a helyi önkormányzatok között 
létrejött közhasznúsági szerzıdések tartalmazzák.   
 
 
4.3.: A Társaság cél szerint kiemelkedıen közhasznú tevékenységei, valamint 
vállalkozási tevékenységei a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási 
rendszere (TEÁOR’2008) szerinti besorolásban:  

 
4.3.1.: A Társaság TEÁOR’08 szerinti közhasznú fıtevékenysége: 

85.60  Oktatást kiegészítı tevékenység  
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4.3.2.: Közhasznú tevékenységi körök: 
72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
74.90  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység  (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
 85.31  Általános középfokú oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
 85.32  Szakmai középfokú oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
 85.41  Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
 85.51  Sport, szabadidıs képzés (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
 85.52  Kulturális képzés (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
 85.59  M.n.s. egyéb oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
 

4.3.3.: Kiegészítı jelleggel folytatott üzletszerő gazdasági tevékenységi körök: 
72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
74.90  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 
 85.31  Általános középfokú oktatás 
 85.32  Szakmai középfokú oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 
 85.41  Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás 
 85.51  Sport, szabadidıs képzés 
 85.52  Kulturális képzés 
 85.59  M.n.s. egyéb oktatás 
 
58.14  Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
58.19  Egyéb kiadói tevékenység 
68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32  Ingatlankezelés 
73.20  Piac-, közvélemény-kutatás 
81.22  Egyéb épület-, ipari takarítás 
82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
4.4.: A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. (Kszt. 4. § (1) bekezdés b) pont.) 
 
4.5.: A Társaság nem zárja ki, hogy a tagokon kívül más is részesülhessen közhasznú 
szolgáltatásaiból (Kszt. 4. § (1) bekezdés a) pont.)   
 
4.6.: A társaság a jelen fejezetben felsorolt tevékenységeit az alábbi, a társaság tagjai által 
fenntartott intézményeiben látja el: 
 
S.  

sz. 
Iskola neve 

OM azonosító 

száma 
Címe 

1. Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium  031242. 
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 
8/A 

2. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 031248. 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21. 

3. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 031227. 4026 Debrecen, Piac utca 8. 

4. Brassai Sámuel Gimnázium és Mőszaki Szakközépiskola 031221. 4029 Debrecen, Víztorony u. 3. 

5. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképzı Iskola 031230. 
4027 Debrecen, Thomas Mann 
u. 16. 

6. Vegyipari Szakközépiskola 031232. 4024 Debrecen, Csapó u. 29/35. 

7. Gábor Dénes Elektronikai Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium 031235. 4027 Debrecen, Füredi út 69. 
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8. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 031216. 4024 Debrecen, Irinyi u. 1. 

9. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 031229. 4027 Debrecen, Vénkert u. 2. 

10. 
Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény  

031231. 4024 Debrecen, Vár u. 1. 

11. Könnyőipari Szakközép- és Szakiskola 031249. 4032 Debrecen, Sétakert u. 1-3. 

12. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 031225. 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. 

13. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mővészeti Szakközépiskola 031202. 
4031 Debrecen, Holló L. sétány 
6. 

14. Péchy Mihály Építıipari Szakközépiskola 031211. 4024 Debrecen, Varga u. 5. 

15. Povolny Ferenc Szakképzı Iskola 031241. 4028 Debrecen, Kassai út 25. 

16. Veress Ferenc Szakképzı Iskola 031243. 
4220 Hajdúböszörmény, Enyingi 
T. B. u. 5/A 

17. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 031245. 
4060 Balmazújváros, Batthyány 
u. 1 - 7. 

18. Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 038281 4032 Debrecen, Hollós u. 3. 

19. 
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 31046 4110 Biharkeresztes, Hısök tere 15. 

20. I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 31203 4130 Derecske, Lengyel u. 1. 

 
 

V. 
A Társaság mőködésének idıtartama 

  
5.1.: A Társaság idıtartama: határozatlan 
 

VI. 
A Társaság törzstıkéje, az egyes tagok törzsbetétje 

  
6.1.: A Társaság törzstıkéje 1.300.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint, amely teljes 
egészében pénzbeli betétbıl áll.  
 
6.2.: A tagok törzsbetéteinek törzstıkén belüli összege és aránya: 
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 700.000, -Ft, azaz: Hétszázezer forint 
(53,8%) 
- Balmazújváros Város Önkormányzata: 100.000,-Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) 
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: 100.000,-Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) 
- DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.: 100.000,-Ft, azaz: 
Egyszázezer forint (7,7%) 
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: 100.000,-Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) 
- Biharkeresztes Város Önkormányzata: 100.000,-Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) 
- Derecske Város Önkormányzata: 100.000,-Ft, azaz: Egyszázezer forint (7,7%) 
 
6.3.: Az alapítók a pénzbeli betét teljes összegét törzsbetéteik arányában a bejegyzési kérelem 
benyújtásáig a Társaság elkülönített bankszámlája javára maradéktalanul megfizetik. 
 
6.4.: A Társaság a törzstıke fedezéséhez szükséges vagyonból – törzstıke leszállításának 
esetét kivéve – a tagok részére kifizetést nem teljesíthet. 
 
6.5.: A tagok üzletrészüket átruházás és jogutódlás esetén feloszthatják. 
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VII. 
Rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról 

  
7.1.: A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában 
meghatározott tevékenységére, célra fordítja. 
 
 

VIII. 

A Társaság taggyőlése 

  
8.1.: A taggyőlés a Társaság legfıbb szerve. A taggyőlés ülései nyilvánosak. 
 
8.2.: A határozathozatal során minden teljesített, illetve szolgáltatott 100.000,- Ft összegő 
törzsbetét egy szavazatot jelent. Ennek megfelelıen a tagokat megilletı szavazatok száma: 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 7 szavazat (53,8%) 
Balmazújváros Város Önkormányzata: 1 szavazat (7,7%) 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: 1 szavazat (7,7%) 
DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.: 1 szavazat (7,7%) 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: 1 szavazat (7,7%) 
Biharkeresztes Város Önkormányzata: 1 szavazat (7,7%) 
Derecske Város Önkormányzata: 1 szavazat (7,7%) 
 
8.3.: A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstıke fele vagy a leadható 
szavazatok többsége képviselve van. 
 
8.4.: A taggyőlés határozatait, amennyiben a törvény, vagy a jelen társasági szerzıdés 
másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévık egyszerő többségével hozza meg. A 
taggyőlés a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést 
egyhangú határozattal fogadja el.  
 
8.5.: A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindazon kérdéskör, amelyet a Gt. 141. § 
(2) bekezdése a taggyőlés hatáskörébe utal (kivétel nyereségfelosztás tilalmába ütközı 
rendelkezések). 
 
8.6.: A Társaság taggyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141. § (2) 
bekezdésében foglaltakon kívül még: 
a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel, a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeirıl kötött megállapodás megkötése, 
b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen: 
c) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés 
fejlesztési irányaira és a beiskolázási arányaira tekintettel meghatározza a Társaság és a 
Társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok 
számát, 
d) döntés közoktatási megállapodás megkötésérıl nem önkormányzati fenntartókkal, 
e) fejlesztési terv elfogadása (a szakképzés-szervezési feladatok ellátására), 
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f) dönt a Társaságban résztvevı fenntartók szakképzési intézményeinek felnıttképzési 
tevékenységének irányairól, 
g) dönt a szakképzési hozzájárulásra kötelezett szervezetektıl győjtött fejlesztési források 
felhasználásáról, 
h) elfogadja a Társaság feladatainak megvalósításában érintett intézményekre vonatkozó 
munkaerı-gazdálkodási tervet.    
i) a taggyőlés kizárólagos hatáskörében tartozik továbbá: 
- hitelfelvétel éves szinten összesen 5.000.000,-Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli 
likviditási hitelt, 
- hitelszerzıdés módosítása, 
- garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000,-Ft felett, tartozás-átvállalás és 
követelés elengedés, éves szinten 500.000,-Ft értékhatár felett, 
- értékpapír vásárlás, (kivéve éven belüli, likvid célú) 
- pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerzıdés megkötése, 
- ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés, 
- követelés engedményezés évente 500.000,- Ft felett, 
- más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása, 
- vagyonértékesítés 5.000.000,- Ft értékhatár felett, 
- követelésvásárlás. 
 
8.7.: A taggyőlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet 
meghatalmazott az ügyvezetı, a felügyelı bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni.  
 
8.8. A Kszt. 7. § (2) bekezdés a) pontban foglaltakra tekintettel a Társaság a taggyőlést évente 
egyszer köteles összehívni. A taggyőlésre a tagokat a napirend közlésével az ügyvezetı hívja 
össze. A meghívó elküldése és a taggyőlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. Ha a 
taggyőlés nem volt határozatképes a taggyőlés és a megismételt taggyőlés között legalább 
három, legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyőlés 
összehívása az eredeti taggyőlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik, mely szerint 
az ügyvezetı a Társaság székhelyére hívja össze a megismételt taggyőlést. A megismételt 
taggyőlés az eredeti napirenden szereplı ügyekben a jelenlevık által képviselt törzstıke 
mértékétıl függetlenül határozatképes. 
 
8.9.: Az ügyvezetı az eredeti taggyőlés meghívójában megjelölheti a határozatképtelenség 
miatt megismételni szükséges taggyőlés idıpontját is. 
 
 
 

IX. 
A Társaság nyilvánossága 

  
9.1.: A Társaság minden taggyőlésérıl az ügyvezetı köteles jegyzıkönyvet készíttetni. A 
jegyzıkönyv tartalmazza a taggyőlés helyét és idejét, a jelenlevıket és az általuk képviselt 
szavazati jog mértékét, továbbá a taggyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, 
nyilatkozatokat, határozatokat. A jegyzıkönyvbıl a döntést támogatók és ellenzık, illetve 
tartózkodók számaránya és személye is megállapítható kell legyen. A jegyzıkönyvet az 
ügyvezetı és egy – a taggyőlésen jelenlevı, hitelesítınek megválasztott – tag írja alá. A 
jegyzıkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. 
A hozott határozatokról az ügyvezetı a Határozatok könyvében folyamatos (sorszámozott) 
nyilvántartást vezet.  
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9.2.: Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell 
közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejőleg a Társaság és az alapítók székhelyén található 
nyilvános hirdetıtáblán elérhetıvé teszi legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. 
Ennél rövidebb határidıt akkor köteles a Társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott 
határozat jellege megköveteli.  
 
9.3.: A Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak 
a Társaság ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, 
saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba való betekintés iránti kérelmet 
írásban kell a Társaság ügyvezetıjénél benyújtani. Az ügyvezetı a betekintést kérı kérelmét a 
kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezetı 
akadályoztatása esetén köteles helyettesrıl gondoskodni. Az ügyvezetı a kérelmekrıl, illetve 
az iratbetekintésekrıl nyilvántartást vezet. 
 
9.4.: A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelıs szervvel kötött megállapodás megtekinthetı a 9.3. pontban 
meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági jelentésbıl bárki saját költségén másolatot 
készíthet. A Társaság éves beszámolója megtekinthetı a Társaság székhelye szerint illetékes 
cégbíróságon is. 
 
 
9.5.: A közhasznúsági jelentés a Kszt. 19. § (3) bekezdése alapján tartalmazza: 
- a számviteli beszámolót, 
- a költségvetési támogatás felhasználását, 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
- a cél szerinti juttatások kimutatását, 
- a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitıl kapott 
támogatás mértékét, 
- a Társaság vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint 
- a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 
9.6.: A Társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30-áig a 
társasági szerzıdés 2.3. pontja szerinti közzétételi helyein nyilvánosságra hozza, és 
egyidejőleg a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi. 
 
9.7.: A Társaság a központi költségvetés alapján, illetve az alapítóktól kapott támogatás 
feltételeit és módját írásban kötött szerzıdésbe foglalja. A szerzıdés érvényességi feltétele a 
kötelezı írásbeliség, függetlenül attól, hogy a támogatás ingyenes vagy visszterhes.  
 
9.8.: A Társaság és az alapítók (tagok) közötti szerzıdés érvényességi feltétele annak írásba 
foglalása, A Társaság ügyvezetése köteles a szerzıdés nyilvánosságát oly módon biztosítani, 
hogy azt a megkötéstıl számított 30 napon belül a cég nyilvántartására illetékes cégbíróságnál 
letétbe helyezi. 
 
9.9.: A Társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz 
letétbe helyezés céljából benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont 
juttat, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár 
szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott 
juttatásokat össze kell számítani. 
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9.10.: A taggyőlés köteles szabályzatot alkotni az ügyvezetı, a felügyelı bizottsági tagjai és a 
könyvvizsgáló munkavállaló javadalmazása módjának, mértékének fıbb elveirıl, annak 
rendszerérıl. A szabályzatban foglaltak alapján a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának – különösen díjazásának, 
munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak – megállapítása. A szabályzat 
elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.  
 
9.11.: A Társaság mőködésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolói 
közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot: 

- a jogszabályokban meghatározott idıben és módokon (pl.: a számviteli törvény 
szerinti beszámoló, a cégadatváltozás, a közhasznúsági jelentés közzététele), 

- a jelen társasági szerzıdés szerinti tevékenységérıl, szolgáltatásairól szóló 
tájékoztatással szakmai kiadványokban, illetve a jelen társasági szerzıdésben meghatározott 
közzétételi helyeken, 

- iratbetekintési jog alkalmazásával. 
 
9.12.: A Társaság mőködésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos döntésekrıl 
a szolgáltatást igénybevevıit értesíteni kell. Az értesítési a Társaság hirdetményi helyein 
(társasági szerzıdés 2.3. pont) történik.  
 
9.13.: A Társaság közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásai igénybevételének 
módja: az alapító önkormányzatok illetékességi területén bárki igénybe veheti a 
szolgáltatásokat, a Társaság hirdetményi helyein közzétetteknek megfelelıen; a megjelölt 
kedvezményezetti kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott. 
 
9.14.: A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetıek. A Társaság 
a hirdetményi helyein nyilvánosságra hozza az igénybe vehetı támogatási lehetıségeket. A 
közhasznú szervezet a felelıs személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak 
megfelelı juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (Kszt. 14. § (4) 
bek.). 
 

X. 
Az ügyvezetı 

  
10.1.: A Társaságnál egy ügyvezetı mőködik. 
 
10.2.: Az ügyvezetıt a taggyőlés választja, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot 
harmadik személyekkel szemben. 
 
10.3.: Az ügyvezetı feladata kiterjed minden olyan tevékenység elvégzésére, mely 
jogszabályban meghatározott, illetve amelyet jogszabály nem tilt és amelyet a taggyőlés nem 
tart hatáskörében.  
 
10.4.: Ügyvezetıi tisztségviselıi feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs 
helye. 
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10.5. A Társaság elsı ügyvezetıje: 
Név: Hajnal János 
Születési hely, idı: Baktalórántháza, 1967. október 22. 
Anyja neve: Juhász Piroska 
Lakcím: 4034 Debrecen, Repce utca 26. 
 
10.6.: Az ügyvezetı megbízatása 5 évre szól, a megbízatás kezdı idıpontja: 2008. július 1. 
 
10.7.: A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az ügyvezetı gyakorolja. 
 
10.8.: Az ügyvezetı köteles a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetni. 
 
10.9.: Az ügyvezetı köteles továbbá gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerő 
vezetésérıl. Köteles a tagok kérésére a Társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a Társaság 
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni.  
 
10.10.: A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ának megfelelıen az 
éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi a 
taggyőlésnek a Társaság közhasznúsági jelentését. 
 
10.11.: A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. 
§ (3) bekezdésének megfelelıen elkészíti a Társaság közhasznú eredménykimutatását. 
 
10.12.: A Társaság taggyőlése döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján 
biztosítja. 
 
10.13.: A Társaság felelıs azért a kárért, amelyet az ügyvezetı ügykörébe esı 
tevékenységével harmadik személyeknek okozott. 
 

XI. 

Az ügyvezetıre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

 
11.1.: A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás 
rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 
11.2.: A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
11.3. Közhasznú szervezet az ügyvezetıt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 
 
11.4. A 2006. évi. IV. törvény 23. §, 25. §, 27. § és 30. § szerinti összeférhetetlenségi 
szabályai is értelemszerően irányadóak a vezetı tisztségviselıre. 
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Eszerint nem lehet a Társaság ügyvezetıje: 
- akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, 
- akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya 

alatt, 
- akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt 

az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban, 
- aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való 

törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı 
volt, a törlést követı két évig. 

Eszerint a Társaság ügyvezetıje: 
- nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való 

részvényszerzés kivételével) a Társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként 
megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], 

- nem lehet vezetı tisztségviselı a Társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más 
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági 
társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve 
ehhez hozzájárul, 

- nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem  közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § 
b) pont], valamint élettársa) a Társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, 
kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi, 

- nem választható meg (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint 
élettársa) a Társaságnál a felügyelıbizottság tagjává, 

- a Gt. 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági 
Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a Társaság a kár 
bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel 
szemben. 

Eszerint a Társaság ügyvezetıje: 

- köteles a Társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megırizni, 
- köteles a tag (Alapító) kérésére a Társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a Társaság 

üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni (ha a Gt. másként nem 
rendelkezik). 

Eszerint a Társaság ügyvezetıje: 

- az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal - és ha a Gt. 
kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek 
ellátni. A vezetı tisztségviselık a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a 
gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a 
gazdasági társaság legfıbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési 
kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért (Gt. 30. § 
(2) bek.). 

 
XII. 

A közhasznú Társaság mőködésének ellenırzése: a felügyelıbizottság 
 
12.1.: A Társaságnál három tagból álló felügyelıbizottság mőködik. A felügyelıbizottság 
tagjait a taggyőlés választja. Ha a felügyelıbizottság tagjainak száma három fı alá csökken, 
vagy nincs aki az ülését összehívja, az ügyvezetı a felügyelıbizottság rendeltetésszerő 
mőködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság taggyőlését. 
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12.2.: A felügyelıbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.   
 
12.3.: A felügyelıbizottság testületként jár el. A felügyelıbizottság tagjai sorából választ 
elnököt. A felügyelıbizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van; határozatát 
a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza, minden felügyelıbizottsági tagnak egy szavazata 
van. 
 
12.4.: A felügyelıbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a 
felügyelıbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelıbizottság tagját e minıségében a 
gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelıbizottság tagjai a 
Társaság legfıbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha 
jogszabály így rendelkezik. 
 
12.5.: A felügyelıbizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
 
12.6.: A felügyelıbizottság ellenırzi a Társaság mőködését és gazdálkodását. A 
felügyelıbizottság a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, amely felvilágosítást 15 napon belül kell a felügyelıbizottság részére 
írásban megadni. A felügyelıbizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, 
szakértık bevonásával – megvizsgálhatja. 
 
12.7.: A felügyelıbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti beszámolót, a 
fontosabb jelentéseket. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfıbb szerve 
csak a felügyelıbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
 
12.8.: Ha a felügyelıbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 
társasági szerzıdésbe, illetve a taggyőlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 
Társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a Társaság rendkívüli taggyőlését, és javaslatot 
tesz annak napirendjére. 
 
12.9.  A 2006. évi. IV. törvény 23. §, 25. §, 27. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi 
szabályai is értelemszerően irányadóak a felügyelıbizottsági tagokra: 
Eszerint nem lehet a Társaság felügyelıbizottságának tagja: 

- akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, 

- akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya 
alatt, 

- akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt 
az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban, 

- aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való 
törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı 
volt, a törlést követı két évig. 

 
Eszerint a Társaság felügyelıbizottságának tagja: 

- nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével) a Társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként 
megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], 

- nem lehet vezetı tisztségviselı a Társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más 
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági 
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társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve 
ehhez hozzájárul, 

- nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem  közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § 
b) pont], valamint élettársa) a Társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, 
kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi, 

- nem választható meg (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint 
élettársa) a Társaságnál ügyvezetıvé, 

- a Gt. 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági 
Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a Társaság a kár 
bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel 
szemben. 

 
Eszerint a Társaság felügyelıbizottságának tagja: 

- köteles a Társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megırizni, 
 
12.10  A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás 
rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
12.11.: A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
12.12 Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) a vezetı szerv elnöke vagy  tagja; 
b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 

c) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
12.13.: A Társaság felügyelıbizottságának tagjait az alapítók jelölik ki 2011. február 1. 
napjától 2015. január 31. napjáig; a felügyelıbizottság jelen társasági szerzıdés 
elfogadásának idıpontjában: 
 
Név: Szabó Gyula 
Születési hely, idı: Debrecen, 1957. 09. 26. 
Anyja neve: Víg Róza 
Lakcím: 4030 Debrecen, Balaton u. 94. 
 
Név: Szarvas Endre 
Születési hely, idı: Balmazújváros, 1957. 03. 21. 
Anyja neve: Holb Zsuzsanna 
Lakcím: 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 44/4. 
 
Név: Sırés István 
Születési hely, idı: Hajdúböszörmény, 1961. 03. 08. 
Anyja neve: Bodnár Katalin Zsuzsanna 
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Gönczy Pál u. 14. 
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12.14.: A felügyelıbizottság köteles a taggyőlést tájékoztatni, és intézkedést kezdeményezni, 
ha arról szerez tudomást, hogy  

- a Társaság mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit 
egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult taggyőlés döntését 
teszi szükségessé; 

- a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó körülmény merült fel; 
. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerzıdésbe, 

illetve a taggyőlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit; 
- a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött szerzıdés megszegését 

észleli. 
 
12.15.: Amennyiben a taggyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelıbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 

XIII. 
A könyvvizsgáló 

 
13.1: A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat 
elvégzésérıl, és ennek során annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény 
szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a 
Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl.  
 
13.2.: A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, a 
vezetı tisztségviselıktıl, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság 
bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzıdéseit megvizsgálhatja. 
 
13.3.: A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megırizni.  
 
13.4.: A Társaság legfıbb szerve megválasztja a Társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a 
könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemeinek tartalmát.  
 
13.5.: A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely feladata 
tárgyilagos és független módon történı ellátását veszélyeztetheti.  
 
13.6.: Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a 
Társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója, e 
jogviszonya, illetve minısége fennállta idején, valamint annak megszőnésétıl számított 
három évig.  
 

13.7.: A Társaság elsı, az Alapítók által kijelölt könyvvizsgálója, határozott, öt éves 
idıtartamra, 2008. július 1. napjától: 
Cégnév: EAST-AUDIT Zrt. 
Cégjegyzékszám: 09-10-000331 
Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.  
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartási szám: 001216 
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A könyvvizsgáló személyként ezen belül eljár: 
Név: Balogh Istvánné 
Anyja neve: Király Erzsébet 
Lakcíme: 4031 Debrecen, Ohat utca 14., 
akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe  002587 
szám alatt jegyeztek be. A megválasztott könyvvizsgáló a jogszabályi feltételeknek 
mindenben maradéktalanul megfelel, összeférhetetlenségi korlátozás vagy kizáró ok alá nem 
esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett nyilatkozatával elfogadta.  

 
XIV. 

Képviselet, cégjegyzés 
  
14.1.: Az ügyvezetı képviseli a Társaságot hatóságok, bíróságok, harmadik személyek elıtt. 
 
14.2.: A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, 
hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre 
jogosult személy nevét cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen önállóan aláírja. 
  

XV. 
A Társaság megszőnése 

  
15.1. A Társaság jogutód nélkül megszőnése esetén a tagok részére a tartozások, hitelezıi 
igények kiegyenlítését követıen csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki. A tagok 
vállalják, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó vagyont a Társaságéval azonos, vagy 
hasonló közhasznú tevékenységet ellátó szervezetnek juttatják. Ezen szervezet kijelölésérıl a 
tagok a jogutód nélküli megszőnés idıpontjában, azzal egyidejőleg döntenek. 
 

XVI. 
Egyéb rendelkezések 

  
 16.1.: A Társaság tagja nem köteles törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni 
értékő szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére; illetve a Társaság tagja nem köteles a 
Társaság veszteségeinek fedezésére pótbefizetést teljesíteni. 
 
16.2.: A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról, illetve a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény, a Társaságnak és tagjainak az 
ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

A 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján az alapítók rögzítik, hogy érdemben 
módosították a társasági szerzıdés 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7., 4.6., 6.1., 6.2., 8.2. pontjait 
törzstıke-emelésre tekintettel. 

A jogi képviselı igazolja, hogy a létesítı okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a létesítı okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.  
  
Kelt: Debrecen, 2011. …………….. 
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251/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a felsıoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény, valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati 
fordulójához.  
 
A közgyőlés 2012. évben: 

- új pályázók megyei kiegészítı támogatására:  8 755 000 Ft, 
- a 2009-2011. években megítélt „B” típusú pályázatokra: 1 245 000 Ft 

 
összegő támogatást, összesen 10 000 000 Ft-ot biztosít a megyei önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal kötendı, a 
határozat mellékletét képezı megállapodás aláírására. 

 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. november 4., a megállapodás aláírására, 
    2012. január 17., a megyei kiegészítı támogatásról szóló döntés 

meghozatalára 
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a 251/2011. (X. 28.) MÖK határozat melléklete 
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252/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek 
Szövetsége részére 300 000 Ft mőködési támogatást biztosít a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet  
3/c mellékletében meghatározott „Sportorvosi tevékenység ellátása” elıirányzat terhére. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a támogatási szerzıdés elkészítésérıl, illetve a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének következı módosítása során az 
elıirányzat felhasználási jogcímének kiegészítésérıl gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. november 11., a támogatási szerzıdés elkészítésére, 
    2011. november 25., a költségvetési rendelet módosítására 
 
 
 
253/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 173/2011. (VI. 24.) MÖK határozatával 
jóváhagyott - a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi 
szakmai támogatásáról szóló 28/2011. (VI. 1.) NEFMI rendelet alapján benyújtott - és 
támogatásban részesített, a fenntartásában lévı Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
vidéki szervezeti egységeként mőködı Bocskai István Múzeumban megvalósítandó 
„Szoboszló öröksége: Föld - kard - víz” címő pályázatának forrásösszetételét a következık 
szerint módosítja: 
 

A pályázat összköltsége (eredeti): 66 593 374 Ft 
A pályázat összköltsége (módosított): 27 777 778 Ft 

Megpályázott támogatás: 59 934 037 Ft 
Megítélt támogatás: 25 000 000 Ft 
Saját erı (eredeti):  6 659 337 Ft 

Saját erı (módosított):  2 777 778 Ft 
 
A pályázathoz szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosított. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatot a Magyar Államkincstár, valamint az 
intézmény igazgatója részére küldje meg, illetve gondoskodjon a megyei önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendeletének következı módosításakor a forrásösszetétel 
átvezetésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. október 31., a határozat megküldésére 
    2011. november 25., a költségvetési rendelet módosítására 
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254/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
- az országgyőlési képviselık javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 3. § (4) 
bekezdése alapján tett – nyilatkozatára figyelemmel a közgyőlés elnöki tisztségéhez 
kapcsolódó költségátalányának folyósítását 2011. november 1. napjával megszünteti. 
 
Ezzel egyidejőleg a közgyőlés a 3/2011. (I. 23.) MÖK határozatának 2. pontját hatályon kívül 
helyezi. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. október 31. 
 
 


