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Tisztelt Közgyűlés!

A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette
2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját.
A Társaság tulajdonosi összetétele a következő:
AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Kft.
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
DMJV Önkormányzata
Adózott eredmény és saját tőke adatok:
Év
2017.
2018.

25,02%
25,02%
49,96%

Adózott eredmény
-211.932
-428.246

ezer Ft
Saját tőke
122.891
-274.665

A Társaság adózott eredménye 216.314 ezer Ft-tal csökkent a 2017. évihez képest. A bevételek
ugyan csak minimálisan csökkentek, azonban a személyi jellegű és az anyag jellegű ráfordítások
jelentősen növekedtek az előző évhez képest, amelyek hozzájárultak a veszteség aktuális
mértékéhez.
A Társaság tevékenységéből eredő magas összegű általános költségek a bevételekből nem
térülnek meg, ezért a veszteség finanszírozása pályázati úton elnyert támogatásokkal és a
tulajdonosok által rendelkezésre bocsájtott kölcsönökkel valósítható meg.
A 2018. évi árbevétel megoszlása szerint a 856.613 ezer Ft-os árbevétel legnagyobb részét
(50,9%-át) a bolti értékesítés teszi ki, ezt követi a légiforgalom, valamint a földi kiszolgálás
árbevétele.
A beszámoló adatai alapján látható, hogy a Társaság tőkéje rendezésre szorul, ugyanis a Társaság
saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent. A saját tőkét
ázsiós tőkeemelés végrehajtásával javasolt helyreállítani, azaz a tőkeemelés összege részben a
tag törzsbetétjét növeli, részben pedig a tőketartalékba kerül.
A határozati javaslat 1. mellékletét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló. Az
előterjesztés mellékleteit képező könyvvizsgálói jelentés a beszámolóról megállapítja, hogy az
megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, továbbá a Társaság által készített 2018. évi üzleti jelentés összhangban áll a Társaság
2018. évi beszámolójával.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot
jegyezheti ellen. 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 társasági szerződés módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a
határozati javaslat 2. mellékletét képezi.
A felügyelőbizottság az előterjesztés postázását követően ülésezik, így annak határozata a
Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109.
§ (2) bekezdése, 3:189. § (1) bekezdése, 3:198. §-a, 3:200. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C.
törvényben foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. (székhely: 4030
Debrecen, Repülőtéri út 12. sz., cégjegyzékszám: Cg.: 09-09-005171, képviseli: Vajda János
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2018. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 1.257.898 ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz
428.246 ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság az eredménytartalék terhére
számolja el az eredményt.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a társaság saját tőkéjének helyreállítása érdekében
legkésőbb 2019. május 31. napjáig emelje fel a Társaság törzstőkéjét 152.000.000,- Ft-ról
10.000,-Ft összegű pénzbeli hozzájárulással 152.010.000,- Ft-ra. A taggyűlés az elsőbbségi jog
gyakorlására, a törzsbetét pénzbeli hozzájáruláskénti szolgáltatására jogosultként jelölje ki
DMJV Önkormányzatát azzal, hogy a törzstőke emeléssel kapcsolatos vagyoni hozzájárulás
szolgáltatására más személyt ne jelöljön ki.
A törzstőkeemeléssel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetétje 75.939.200,Ft-ról 75.949.200,-Ft-ra emelkedik, az AIRPORT DEBRECEN HOLDING Kft. és a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. tagok törzsbetétjei nem változnak. A törzstőke emeléssel egyidejűleg DMJV
Önkormányzata tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen a
Társaság rendelkezésére bocsát 426.665.000,- Ft-ot. A törzstőke emelés és a tőketartalékba
helyezendő összeg fedezetét DMJV Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
21.) önkormányzati rendelet 5.14. melléklet 21.1.19. „Önkormányzati társasági
tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek” előirányzat terhére legkésőbb 2019. június 15. napjáig
biztosítja.
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 2. melléklet szerint módosítsa a Társaság társasági
szerződését.
4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./-3./ pontoknak megfelelően
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság taggyűlésének soron következő ülése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
D e b r e c e n, 2019. május 23.

Dr. Papp László
polgármester

