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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Kézilabda Kft.-ben (a továbbiakban: Társaság) 97%-ban Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a fennmaradó 3%-ban a MAVEX - REKORD Vasúti Jármű és Alkatrész Gyártó,
Forgalmazó és Ingatlanforgalmazó Kft. (Cg.: 01-09-365434, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 39. sz.) a tulajdonos.

A Közgyűlés 125/2014. (VI.26.) számú határozatában elfogadásra javasolta a Társaság taggyűlésének,
hogy 2014. július 1. napjától 2019. év június hó 30. napjáig a Társaság ügyvezetőjeként megválasztásra
kerüljön Ábrók Zsolt azzal, hogy ügyvezetői feladatait bruttó 200.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében
lássa el.

A Közgyűlés 253/2016. (IX. 15.) számú határozata alapján a Társaság taggyűlése 2016. október 1.
napjától az ügyvezető megbízási díját bruttó 400.000 Ft/hó összegben határozta meg.

Ügyvezető úr kezdeményezte a jelenleg hatályos megbízási jogviszonya 2018. január 31-ével történő
megszüntetését és ügyvezetői feladatainak 2018. február 1. napjától munkaviszony keretei közötti
ellátását bruttó 400.000 Ft/ hó alapbérért.

A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság ügyvezetőjének megbízatását
határozott idejű megbízási jogviszonyról 2018. február 1-től határozatlan időtartamú munkaviszonyra
javasolja a Társaság taggyűlésének módosítani azzal, hogy alapbérének összegét továbbra is bruttó
400.000 Ft/hó összegben állapítsa meg.

Továbbá a Társaság internetes webshopjának üzemeltetéséhez szükséges a Társaság egyéb tevékenységi
körei közé felvenni a 47.91’ 08 TEÁOR számú „Csomagküldő, internetes kiskereskedelem”
tevékenységi kört.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált a Társaság társasági szerződésének módosítása is, amelyet a
Társaság jogi képviselője elkészített, az a határozati javaslat mellékletét képezi.
Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az
ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója 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 Ptk. 3: 27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók
döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Társaság Felügyelő Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és
azt a taggyűlés részére elfogadásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. §-a, a 3:109. § (2) bekezdése, a
3:112. § (1) bekezdése, a 3:196. § (1) bekezdése, a 6:212. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V.30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 125/2014. (VI.26.)
határozatban és a 253/2016. (IX. 15.) határozatban foglaltakra
1./ javasolja a DVSC Kézilabda Kft. (Cg.: 09-09-006540, székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 32-34.
sz., képviselője: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy Ábrók Zsolt
ügyvezető 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig tartó határozott idejű vezető tisztségviselői
megbízatását határozatlan idejűre módosítsa azzal hogy ügyvezetői feladatait 2018. február 1. napjától
megbízási jogviszony helyett munkaviszony keretében lássa el és alapbérét bruttó 400.000 Ft/hó
összegben állapítsa meg.

2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Társaság tevékenységi körei egészüljenek ki a 47.91
TEÁOR számú „Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenységi körrel.

3./ Elfogadásra javasolja a Társaság taggyűlésének az 1-2./ pontokban foglaltaknak megfelelően a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a melléklet szerint.

4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-3./ pontokban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős:

a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. január 9.

Dr. Papp László
polgármester

