Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvek
1/2019.(II.20.) FB számú felügyelőbizottsági határozat:
A társaság Felügyelőbizottsága a 2019. évre vonatkozó üzleti tervet elfogadja, illetve azt elfogadásra
javasolja.
2/2019. (II.19.) FB számú felügyelőbizottsági határozat:
A DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottsága az MNV Zrt. – kormányzati szektorba sorolt szervezetek engedélyeztetési
kötelezettség alá eső adósságot keletkeztető ügyletei tárgyú – levelében foglaltakat megvizsgálta,
meghallgatva a társaság ügyvezetőjének beszámolóját megállapítja, hogy nincs államadósságot
keletkeztető, miniszteri engedélyhez kötött szerződése a társaságnak. A Felügyelőbizottság felkéri az
ügyvezetőt, hogy legkésőbb 2019. március 22. napjáig a társaság valamennyi tagjának adjon írásbeli
tájékoztatót erről.
3/2019. (05.27.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a 2018. évi számviteli törvény
szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő
melléklet alapján – 801.574e Ft mérlegfőösszeggel és 468e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja,
azzal, hogy a társaság az eredménytartalék terhére számolja el az eredményt.
4/2019. (05.27.) számú FB határozat:
Az fb elfogadja a társaság 2018. évi közhasznúsági mellékletét és javasolja annak taggyűlés által történő
elfogadását. Tekintettel arra, hogy a társaság a közhasznú minősítésnek a továbbiakban nem felel meg,
ezért javasolja a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a társaság közhasznú jogállásának elvesztésével (törlésével) kapcsolatosan.
5/2019. (05.27.) számú FB határozat:
Az FB – azzal a feltétellel, hogy DMJV Önkormányzatának Közgyűlése által, a vételi ajánlat jóváhagyásra
kerül – elfogadja a társaság tulajdonában álló, debreceni 11199 hrsz. alatti, ténylegesen 4030
Debrecen, Fokos u. 12. sz. számon található – szakképzési célokat szolgáló főépület 74,6 %-a,
térkőburkolat, automata öntözőrendszer, teniszpálya – ingatlanrész megvásárlására vonatkozó, a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett 775.030.400 Ft összegű vételi ajánlatot és
javasolja a vételi ajánlat taggyűlés általi elfogadását.

Taggyűlési jegyzőkönyvek
1/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt
mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 801.574 eFt mérlegfőösszeggel
és 468 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az eredményt az
eredménytartalék terhére számolja el.
2/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés a 2018. évi közhasznúsági mellékletet elfogadja, illetve felhívja a társaság
ügyvezetőjét, hogy a jogszabályban előírt 60 napos határidőn belül tegye meg a szükséges
intézkedéseket a társaság közhasznú jogállásának elvesztésével (törlésével) kapcsolatosan.
3/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat:
A Taggyűlés akként dönt, hogy jóváhagyja a társaság tulajdonában álló, debreceni 1199 hrsz.
alatti, ténylegesen 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. számon található – szakképzési célokat
szolgáló főépület 74,6 %-a, térkőburkolat, automata öntözőrendszer, teniszpálya –
ingatlanrész megvásárlására vonatkozó, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által
tett 775.030.400 Ft összegű vételi ajánlatot.
A taggyűlés felhatalmazza Hajnal János ügyvezetőt az adásvételi szerződés aláírására.

