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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Kézilabda Kft. (továbbiakban: a Társaság) meghatározó befolyással rendelkező
tulajdonosa Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (97,2 %), a másik tulajdonostárs a
MAVEX-REKORD Kft. (2,8 %), a Társaság törzstőkéje 3.520.000 Ft.
A Társaság 2015. június 30. napjára vonatkozó közbenső mérlegének elkészítéséről DMJV
Önkormányzata Közgyűlése 131/2015. (VI. 25.) számú határozatának 4. pontja alapján a taggyűlés
döntött. Ezen közbenső mérleg elkészítését az tette szükségessé, hogy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:133. § (2) bekezdése alapján, 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 a társaság köteles elhatározni
átalakulását.
Tőkepótlásra kétszer került sor 2015-ben. Az első Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján történt. A második
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló 19/2015. (IV. 30.)
rendelet 9. mellékletében elkülönített 30.000 eFt fedezetet biztosított. A határozati javaslat
végrehajtásra került, 100 eFt törzstőke emeléssel egybekötött 29.900 e Ft tőketartalékba
helyezésével történt. Ezen gazdasági esemény, valamint a gazdálkodás hatására a Társaság saját
tőkéje megfelel a Ptk-ban megfogalmazott követelménynek.
A közbenső mérleget a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el. A Társaság Felügyelő
Bizottságának véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, a 3:133. § (2) bekezdése, 3:189. §-a, valamint a
24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 131/2015. (VI. 25.)
határozatban foglaltakra
1./ javasolja a DVSC Kézilabda Kft. (továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a 2015. január 1. és
2015. június 30. napja közötti időszak közbenső mérlegének jóváhagyását a melléklet szerint
57.890 e Ft mérlegfőösszeggel, 826 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, 39.426 e Ft saját tőkével.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./ pontnak
megfelelően képviselje.
Határidő: a Társaság taggyűlésének soron következő ülése
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. október 13.
Szűcs László
főosztályvezető

