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Tisztelt Közgyűlés!
I. Tartalmi összefoglaló:
I.1. Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 1996-ban hozta létre – közfeladat ellátásának
biztosítása céljából – a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért
elnevezésű kiemelkedően közhasznú szervezetet.
A közalapítvány kuratóriumi tagjainak és elnökének megbízatása 2006. december 31. napján
lejár. A közalapítvány alapító okiratának III.1.7. pontja értelmében a kuratóriumi tagok az
alapító által meghatározott időtartamra nyerik el megbízásukat, és az alapító a tagok
megbízatását meghosszabbíthatja.
Tekintettel arra, hogy a kuratórium – tagjainak szakmai felkészültsége és áldozatos munkája
révén – jelen összetételében biztosítéka a közalapítvány további sikeres és eredményes
működésének, javaslom, hogy a kezelő szerv elnökének és tagjainak megbízatását újabb négy
évvel, 2010. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra hosszabbítsuk meg.
A kuratórium ellenőrzésének feladatait a közalapítvány alapító okirata értelmében a
Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága látja el. Mivel a Közgyűlés 2006. október 27. napján tartott
alakuló ülésén – értelemszerűen – új Pénzügyi Bizottságot választott, annak megváltozott
összetételére tekintettel is indokolt az alapító okirat jelenlegi módosítása.
I.2. DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Közhasznú Társaság
A DSM Kht. társasági szerződése alapján a felügyelő bizottság három tagjának megbízatása
2006. december 31. napján lejár. A társasági szerződés XI.2. pontja szerint a felügyelő
bizottság tagjai mandátumának lejártát megelőzően a taggyűlés köteles új felügyelő bizottság
megválasztásáról gondoskodni.
Szintén a társasági szerződés IX.2-3. pontja értelmében a felügyelő bizottság tagjainak
megválasztása a társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik, melynek
határozathozatala során a tagok szavazati aránya a következő: Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának szavazata 51 %, a DAM Diósgyőr Rt. szavazata 49 %.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonának
meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának
szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer
kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a társaság
felügyelő bizottságának megválasztására a Közgyűlés tesz javaslatot.
Fentiek alapján javaslom a DSM Kht. három felügyelő bizottsági tagjának Tóth Gábor, Nucz
István és Gyulai Tibor ismételt megválasztását öt évre, 2007. január 1-jétől 2011. december
31-ig terjedő határozott időre.
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II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony:
A közhasznú szervezetek törvényes működésének fenntartásához – cégjogi szempontból –
nem mellőzhető a változások alapító okiratba (társasági szerződésbe) foglalása, és a
módosításoknak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint cégbíróság általi
nyilvántartásba vétele.
III. Előzmények:
Az előterjesztés indokairól és közvetlen előzményeiről az előzőekben adtam tájékoztatást.
IV. Várható szakmai hatások:
Az előterjesztésben foglalt döntések meghozatalával biztosítható a közhasznú szervezetek
törvényes működése.
V. Várható gazdasági hatások:
Az előterjesztésnek közvetlen gazdasági hatásai nincsenek.
VI. Kapcsolódások:
Az előterjesztésben foglalt döntések meghozatalát követően intézkedni szükséges a
módosítások cégnyilvántartásba vételéről.
VII. Fennmaradt vitás kérdések:
Az előterjesztés készítése során vitás kérdések nem merültek fel.
VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:
A nyilvánosság a módosítások cégnyilvántartásba vételén keresztül érvényesül, a sajtó külön
tájékoztatása nem szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, és a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjék.
Miskolc, 2006. november 27.
Káli Sándor
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Határozati javaslat:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Dr. Hilscher Rezső
Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért alapító okiratának módosítására”
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.)

A Közgyűlés a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért
kuratóriuma elnökének és tagjainak 2006. december 31. napján lejáró megbízatását
további négy évre, 2010. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítja.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
Közigazgatási és Jogi Főosztály
Határidő:
azonnal

2.)

A Közgyűlés a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért
alapító okiratát az 1.) pontban foglaltakra, valamint a Felügyelő Bizottságban
bekövetkezett személyi változásokra tekintettel az 1. sz. melléklet szerint módosítja, és
felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat 2. sz. melléklet szerinti,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására, egyidejűleg
utasítja a Közalapítvány kuratóriumának elnökét a módosítások cégnyilvántartásba
vételéhez szükséges eljárás lefolytatására.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
Közigazgatási és Jogi Főosztály
Határidő:
azonnal

3.)

A Közgyűlés kezdeményezi a DSM Kht. taggyűlésének összehívását, melynek célja a
felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról szóló határozat meghozatala, és
felhatalmazza Orosz Lajos Alpolgármestert, hogy a taggyűlésen a társaság felügyelő
bizottsági tagjainak megválasztására vonatkozó szavazáskor szavazatát Tóth Gábor,
Nucz István és Gyulai Tibor tisztségének további öt évvel, 2007. január 1. napjától
2011. december 31. napjáig terjedő határozott időre történő meghosszabbítására adja.
Felelős:
Orosz Lajos Alpolgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Közigazgatási és Jogi Főosztály
Határidő:
azonnal

4.)

A Közgyűlés utasítja a DSM Kht. ügyvezetőjét, hogy a felügyelő bizottsági tagok
megválasztását követően haladéktalanul készítse el a társasági szerződés módosítását,
valamint annak módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és azt aláírás
céljából terjessze a társaság tagjai elé. A Közgyűlés az aláírásra felhatalmazza a
Polgármestert, és utasítja a társaság ügyvezetőjét a módosítások nyilvántartásba
vételéhez szükséges cégbírósági eljárás lefolytatására.
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Felelős:
Polgármester
Közreműködik: DSM Kht. ügyvezetője
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Közigazgatási és Jogi Főosztály
Határidő:
azonnal
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