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Tárgy: Sürgősségi indítvány a „Javaslat a DVSC
Kézilabda Kft. 2014. évi számviteli törvény
szerinti beszámolójának jóváhagyására,
valamint a társasági szerződésének módosítására”
tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.)
22/C. §-a alapján 2015. április 30. napjáig nyújthat be a DVSC Kézilabda Kft. pályázatot a látványcsapatsport támogatás igénybevételére.
A pályázat befogadása, és kedvező elbírása érdekében szükséges, hogy a DVSC Kézilabda Kft. a
Tao. 22/C. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek a pályázati eljárás teljes szakaszában
megfeleljen, ezért szükséges a tulajdonosoknak a tőkeszerkezetet is érintő döntéseket meghozni, és
a társasági szerződést módosítani.
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
„Javaslat a DVSC Kézilabda Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának
jóváhagyására, valamint a társasági szerződésének módosítására” tárgyú előterjesztést sürgősséggel
tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2015. március 24.

Dr. Papp László
polgármester
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Felügyelőbizottság határozata
2014. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: a Társaság) elkészítette a 2014. évi számviteli törvény
szerinti egyszerűsített éves beszámolóját (a határozati javaslat 1. melléklete).
A Társaság meghatározó befolyással rendelkező tulajdonosa Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (96,9 %) A másik tulajdonostárs a MAVEX-REKORD Kft. (3,1 %), a Társaság
törzstőkéje 3.320.000,-Ft.
A 2014. évi beszámolóból szükséges kiemelni, hogy a Társaság 64.014 ezer Ft pénzkészlettel
kezdte az évet.
Magas a záró pénzkészlet is, értéke 55.253 ezer Ft. A passzív elhatárolásban szereplő 79.475 ezer Ft
a 2014/2015 TAO elszámolási év adata, valamint elhatárolt reklámbevételt tartalmaz. Lényeges
kiemelni, hogy a kötelezettség állomány jelentősen csökkent (pénzt fordított a cég a hitelezők
állományának csökkentésére). Javult a cég fizetési helyzete, mert a vevő- és pénzeszközállomány
összegéből levonva a kötelezettség-állományt, a likviditást jellemző adat növekedett.
A teljes költségtömeg 215.879 ezer Ft, mely 2013-ról (177.426 ezer Ft) 2014-re igen jelentős
növekedést mutat.
Az árbevétel is jelentősen nőtt. A beszámoló külön nem mutatja a bevételek szerkezetét. Az
eredmény alakulása szempontjából kiemelhető, hogy együtt mozgott a költség és az árbevétel
növekmény. 71.174 ezer Ft TAO támogatást számolt el a társaság egyéb bevételként.
Támogatási szerződés alapján DMJV Önkormányzata 2014. évben nem járult hozzá a Társaság
finanszírozásához, azonban a saját tőke-jegyzett tőke arányának rendezése érdekében 100 ezer Ft
jegyzett tőke emelése mellett 39.900 ezer Ft-ot tőketartalékba helyezett.
2012-ben mínusz 12.861 ezer Ft, 2013-ban mínusz 42.509 ezer Ft, 2014-ben mínusz 31.400 ezer Ft
a saját tőke összege. Ebből adódóan tulajdonosi beavatkozás szükséges a cég tőkeellátottságának
biztosítása érdekében.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:133. § (2) bekezdés
szerint ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági
formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától
számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő
lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás
helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.
A Ptk. 3:189. §-a értelmében az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy
annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére
csökkent vagy a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá
csökkent. Ebben az esetben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke mértékét elérő saját tőke más
módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság
átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A
taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.
E jogszabályi rendelkezés szerint a taggyűlésnek szükséges döntést hoznia a tőkepótlásról. A
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat
csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét. E jogszabályi előírás alapján a Társaság esetében a pótbefizetés
jogintézménye nem alkalmazható, arra a társasági szerződés sem ad módot.
Ezért a határozati javaslat az önkormányzati üzletrész javára 100,- ezer Ft törzstőke-emelést és
ezzel egyidejűleg 39.900,- ezer Ft tőketartalékba helyezését irányozza elő, mellyel biztosítható a

működés, valamint a tőkeellátottság.
A törzstőke felemelése és a szavazati jog mértékének változása miatt a Társaság társasági
szerződése vonatkozó pontjait módosítani szükséges, melyet a Társaság jogi képviselője elkészített.
(A határozati javaslat 2. melléklete)
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, a 3:133. § (2) bekezdése,
3:189. §-a, 3:198. §-a, 3:200. § (1) bekezdése, a 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja,
valamint a 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DVSC Kézilabda Kft. (Cg.:09-09-006540, székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 32-34,
képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a 2014. évi
egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyását az 1. melléklet szerint 69.501 eFt mérlegfőösszeggel és
mínusz 28.891 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, azzal, hogy a Társaság a mérleg szerinti
eredményt az eredménytartalék terhére számolja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy legkésőbb 2015. április 3. napjáig emelje fel a
Társaság törzstőkéjét 3.320.000,- Ft-ról 100.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulással 3.420.000,Ft-ra. A taggyűlés a törzsbetét pénzbeli hozzájáruláskénti szolgáltatására jogosultként jelölje ki
DMJV Önkormányzatát.
A tőkeemeléssel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéte 3.220.000,- Ft-ról
3.320.000,- Ft-ra emelkedik, a MAVEX-REKORD Vasúti Jármű és Alkatrész Gyártó, Forgalmazó
és Ingatlanforgalmazó Kft. tag törzsbetéte nem változik. A törzstőke emeléssel egyidejűleg DMJV
Önkormányzata tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen a
Társaság rendelkezésére bocsát 39.900.000,- Ft-ot. A törzstőke emelés és a tőketartalékba
helyezendő összeg fedezetét DMJV Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 15.2.1. alcím 15.2.1.1. sora terhére, legkésőbb 2015.
április 3. napjáig biztosítja.
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 2./ pont szerint módosítsa a Társaság társasági
szerződését és elfogadásra javasolja a Társaság taggyűlésének az egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződést a 2. melléklet szerint.
4./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./-3./
pontoknak megfelelően képviselje.
5./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2015. április 30-ai állapotnak megfelelően készítse el a
Társaság közbenső mérlegét és terjessze elő azt a taggyűlés soron következő ülésére.
Határidő: a Társaság taggyűlésének soron következő ülése
Felelős: Ábrók Zsolt a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. március 24.
Szűcs László
főosztályvezető

