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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2018.
évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.
A Társaság 15.750 ezer Ft törzstőkéjének három törzsbetét tulajdonosa van, a DVSC Futball
Szervező Zrt., a Debreceni Egyetem és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban DMJV Önkormányzata).
DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft.
Törzsbetét (ezer Ft)
Tulajdoni hányad (%)
5.250
DVSC FUTBALL Szervező Zrt.
33,33
Debreceni Egyetem
5.250
33,33
DMJV Önkormányzata
5.250
33,33
Összesen
15.750
100,00
Adózott eredmény, saját tőke adatok:
Év
2017.
2018.

Adózott eredmény
17.665
1.329

(ezer Ft)
Saját tőke
115.375
116.704

A saját tőke az előző évhez képest 1.329 ezer Ft-tal, vagyis 1,2%-kal növekedett. A beszámoló
szerint a Társaság kötelezettségei az előző évben a saját tőke 149,8 %-át, a tárgyévben 144,4
%-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult. A kötelezettségek az előző évhez
képest 4.327 ezer Ft-tal, 2,5%-kal csökkentek.
A Társaság kapcsolt vállalkozással (DVSC Futball Szervező Zrt.) szemben 153.175 ezer Ft
rövid lejáratú kötelezettséget, továbbá 57.151 ezer Ft követelést tart nyilván.
A Társaság árbevétele 23.484 ezer Ft-tal csökkent, egyéb bevételei azonban 51.791 ezer Ft-tal
növekedtek. A 30.622 ezer Ft árbevétel jelentős része a bérleti díjból és közüzemi díj
továbbszámlázásából adódik.
A Társaság 2018. évben 20.280 ezer Ft támogatásban részesült a DMJV Önkormányzatától.
A határozati javaslat 1. és 2. melléklete a beszámoló, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására kiadott 350/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. § (6) bekezdése
szerint a beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás
nyilvántartásba vételére illetékes bíróság megvizsgálja a közhasznúsági feltételek teljesülését.
Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és
az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.
A Társaság 2018. évben nem végzett közhasznú feladatot, így nem teljesült a közhasznúsági
feltételek közül a társadalmi támogatottsági mutató. A Civil tv. 48. § -a alapján a Társaság
hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá
minősítés feltételeinek nem felel meg.

Erre tekintettel javasolt, hogy a Társaság 60 napon belül módosítsa a támogatási szerződését,
illetve meg kell szüntetni a DMJV Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződést.
Az üzleti jelentés és a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezik. A Felügyelő
Bizottság döntése a Közgyűlésen ismertetésre kerül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, a 2011. évi CLXXV.
törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 2011. évi CLXXV. törvény 48. §-ában, és a 2000.
évi C. törvényben foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 4032
Debrecen, Nagyerdei park 12., Cg.: 09-09-006975, képviseli: Herczeg András ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját az 1. melléklet szerint 1.831.465 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 1.329 ezer Ft
adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az eredménytartalék javára
számolja el, valamint elfogadásra javasolja a közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy kérje fel az ügyvezetőt arra, hogy a közhasznú
jogállás feltételének megszűnéséből adódóan a 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt határidő
betartásával terjessze a tulajdonosok elé a társasági szerződés módosítását.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./-2./ pontoknak megfelelően
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2019. május 31.
a Polgármester

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy terjessze a Közgyűlés elé a Társasággal
megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló döntést.
Határidő:
Felelős:

a társasági szerződés módosításával egyidejűleg
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

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

Szűcs László
főosztályvezető

