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Tárgy: Sürgősségi indítvány a „Javaslat a DVSC
FUTBALL
Zrt.
tisztségviselőinek
és
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására”
tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC FUTBALL Zrt. (a továbbiakban: Társaság) igazgatóságának tagjai, felügyelőbizottságának
tagjai, valamint a cégvezető megbízatása 2018. június 30. napjával lejár. Az igazgatóság elnöke a
Társaság közgyűlését - melyen napirendi pontként szerepel a Társaság tisztségviselőinek személyével
kapcsolatos döntések meghozatala - 2018. június 29. napjára hívta össze.
Figyelemmel a fent leírtakra, valamint arra, hogy az Önkormányzat vagyonáról szóló
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján – mivel a Társaságban az
Önkormányzat részesedése meghaladja a 25%-ot – a Tisztelt Közgyűlés jogosult dönteni azon
kérdésekben, amelyeket törvény, vagy a létesítő okirat a legfőbb szerv hatáskörébe utal, szükséges az
előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja
alapján
a „Javaslat a DVSC FUTBALL Zrt. tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztására” tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. június 27.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 09-10-000319,
székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12. sz. 1. emelet, képv.: dr. Róka Géza cégvezető, a
továbbiakban: Társaság) igazgatóságának elnöke 2018. június 29. napjára összehívta a Társaság
közgyűlését,
tekintettel
arra,
hogy
a
Társaság
igazgatóságának
tagjai,
felügyelőbizottságának tagjai, valamint a cégvezető megbízatása 2018. június 30. napjával
lejár. A Társaság működőképességének biztosítása érdekében szükséges, hogy az igazgatósági
tagok, felügyelőbizottsági tagok, valamint a cégvezető megválasztásáról döntés szülessen.
1./ A Társaság igazgatósági tagjainak:
Szima Gábort,
Dr. Sásdi András Bélát,
Herczeg Andrást,
Szabó Miklóst,
Ifj. Szima Gábort,
Becsky Andrást,
valamint Mikula Zoltánt javaslom megválasztani.
2./ A Társaság cégvezetőjének Dr. Róka Gézát javaslom megválasztani.
3./ A Társaság felügyelőbizottsági tagjainak:
Dr. Bács Zoltánt,
Madarasi Istvánt
és Szendrei Attilát javaslom megválasztani.
A tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztását követően szükséges a
Társaság alapszabályának módosítása is ezen döntések átvezetése érdekében.
A Társaság alapszabályának VIII. Fejezet 1/1. pont a), d), valamint m) alpontja alapján a
Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az alapszabály
módosításáról, az igazgatósági tagok, továbbá a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról,
díjazásuk megállapításáról, valamint a cégvezető kinevezéséről. Az alapszabály módosítása
esetén a Társaság közgyűlésének legalább háromnegyedes többséggel hozott döntése
szükséges.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25 %-ot
meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes
utasításának megfelelően szavaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 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, 3:113. § (1) bekezdése, 3:121. §-a, 3:268. § (1) bekezdése, 3:282. §-a, valamint
a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel
az alapszabály VIII. Fejezet 1/1. pont a), d) és m) alpontjára
1./ javasolja a DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 0910-000319, székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12. sz. 1. emelet, képv.: dr. Róka Géza
cégvezető, a továbbiakban: Társaság) közgyűlésének, hogy 2018. július 1. napjától
2020. június 30. napjáig terjedő időszakra az igazgatóság tagjainak válassza meg
- Szima Gábort,
- Dr. Sásdi András Bélát,
- Herczeg Andrást,
- Szabó Miklóst,
- Ifj. Szima Gábort,
- Becsky Andrást, valamint
- Mikula Zoltánt
azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el.
2./ Javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig
terjedő időszakra a Társaság cégvezetőjének válassza meg Dr. Róka Gézát.
3./ Javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy 2018. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig
terjedő időszakra a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak válassza meg
- Dr. Bács Zoltánt,
- Madarasi Istvánt, valamint
- Szendrei Attilát
azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el.
4./ Javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy a Társaság alapszabályát az 1./-3./ pontban
foglaltaknak megfelelően módosítsa és felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot a Társaság közgyűlésén.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő közgyűlése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Debrecen, 2018. június 27.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

