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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjéből DMJV Önkormányzata
97,24%-kal részesedik.
A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót
készített a 2016. évi gazdálkodásáról.
A befektetett eszközök állománya az előző évihez képest mintegy 10 MFt-tal nőtt a látványcsapatsport társasági adóból történő támogatásának köszönhetően. A 2016-os évben
beszerzésre került egy 8+1 fős mikrobusz, ami a csapat szállításában nyújt segítséget, valamint
egy nagy teljesítményű fénymásoló gép. A forgóeszközök, azon belül is a pénzeszközök
állománya is jelentős mértékben, mintegy 80 MFt-tal több az előző évi összegnél. A növekedést
a látvány-csapatsport támogatásból befolyt bevétel adja, mely fedezetet nyújt a 2017. év első
félévének gazdálkodásához.
A Társaság saját tőkéje a korábbi években felhalmozott negatív eredménytartalékkal, a
tulajdonosi befizetésekből származó tőketartalékkal, a jegyzett tőkével és a tárgyévi adózott
eredménnyel együtt adja a 112.555,- eFt-os, igen magas összeget.
A bevételek szerkezete átalakult az előző évhez képest, összességében a bevételek jelentős
növekedést mutatnak. Több lett a szponzori bevétel, valamint nőtt a Magyar Kézilabda
Szövetség felé értékesített, átadott vagyoni értékű jog értéke, mely az egyéb bevételek között
szerepel. Az anyagjellegű ráfordítások a kapott támogatások emelkedésével arányosan nőttek,
ami az utánpótlás nevelés napi működését javítja, segíti elő. A személyi jellegű ráfordítások
növekménye részben a felnőtt csapat erősítései, részben az utánpótlás edzők számának
bővüléséből adódik.
A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti jelentés összhangban van a
beszámolóval és a Számviteli törvény előírásaival. Az üzleti jelentés és a független
könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezik.
A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2017. május 31. napján lejár. Erre tekintettel
szükséges dönteni a könyvvizsgáló megválasztásáról és a társasági szerződés ennek megfelelő
módosításáról. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az
ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A
felügyelőbizottság jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, határozata a Tisztelt
Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
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 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének
tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a határozati javaslat 2. mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109.
§ (2) bekezdése, 3:130. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés a) pontja alapján
1./ jóváhagyásra javasolja a DVSC Kézilabda Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai u. 32-34.,
Cg.: 09-09-006540, képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: Társaság)
taggyűlésének a Társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját
az 1. sz. melléklet szerint 323.627,- eFt mérlegfőösszeggel és 963,- eFt adózott eredménnyel
azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el a Társaság.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg
2017. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a FEDÁMAUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 4028 Debrecen, Botond u. 9., Cg.: 0909-007748, MKVK nyilvántartási szám: 00182) 200.000,- Ft/év + Áfa díjazással és
személyében felelős könyvvizsgálónak jelölje ki Fekete Ágnest (kamarai nyilvántartási száma:
002624).
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel módosítsa
a Társaság társasági szerződését és fogadja el az egységes szerkezetbe foglalt társasági
szerződést a 2. melléklet szerint.
4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-3./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
a társaság soron következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2017.
május 31.
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2017. május 18.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

