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Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály

Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC FUTBALL Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Igazgatóságának elnöke 2016. május 26.
napján megküldte a Társaság 2016. június 10. napján tartandó Közgyűlés ülésére szóló meghívót.
A meghívó szerint az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
1. napirendi pont: A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtott
kölcsönök lejáratának meghosszabbítása.
2. napirendi pont: A cégvezető tisztségével kapcsolatos személyi döntés meghozatala. Ezzel
kapcsolatosan a társaság alapszabályának módosítása
3. napirendi pont: Egyebek.
Tekintettel arra, hogy DMJV Önkormányzatának Közgyűlése 2016. június 10. napjáig nem tudott
állást foglalni a napirendi pontokat érintően, ezért kezdeményeztem a Társaság Közgyűlésének
felfüggesztését. Ez alapján 2016. június 10. napján a Társaság Közgyűlése felfüggesztésre került, és
a folytatás időpontja 2016. június 27. napjában került meghatározásra.
A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.-vel 2012. november 12. napján, illetve 2013.
január 1. napján kötött kölcsönszerződést a Társaság. Jelenleg 174.900.000,-Ft kölcsön
visszafizetésének meghosszabbításáról kell döntést hozni. Tekintettel arra, hogy ez a Debreceni
Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. működést szolgálja, ezért javasolt a kölcsön visszafizetési
határidejét meghosszabbítani, és azt 2018. december 31. napjában meghatározni.
A Társaság cégvezetőjének 2016. június 30. napjával lejár a megbízatása, ezért új cégvezető
választása, és az Alapszabály módosítása szükséges. Javaslom, hogy Dr. Róka Géza kerüljön 1 éves
időtartamra megválasztásra a Társaság cégvezetőjének.
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 változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a jogi képviselő elkészítette,
mely a határozati javaslat mellékletét képezi.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése szerint a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Az
előterjesztés postázásáig a felügyelőbizottság határozata nem érkezett meg.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:113. § (1) bekezdése, a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés a) pontja alapján

1./ javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Közgyűlésének, hogy a
Társaság, mint kölcsönadó és a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft., mint kölcsönvevő
között 174.900.000,-Ft tőkeösszegre fennálló kölcsöntartozás visszafizetési határidejét 2018.
december 31. napjáig hosszabbítsa meg.
2./ Javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy 2016. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig
válassza meg cégvezetőnek Dr. Róka Gézát.
3./ Elfogadásra javasolja a Társaság Közgyűlésének a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabályt a 2./ pontokban foglaltaknak megfelelően.
4./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontok szerinti javaslatoknak megfelelően képviselje az
Önkormányzatot a Társaság Közgyűlésén.
Határidő:
Felelős:

2016. június 27.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

D e b r e c e n, 2016. június 16.

Dr. Papp László
polgármester

