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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) cégneve 2021ben DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft.-re változott. A Társaság elkészítette a
2021. 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: Önkormányzat). Az egyes tulajdonosok tulajdoni hányadait az alábbi táblázat
mutatja be:
DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft.
Törzsbetét (ezer Ft)
Tulajdoni hányad (%)
5.250
DVSC FUTBALL Szervező Zrt.
33,33
5.250
Debreceni Egyetem
33,33
5.250
DMJV Önkormányzata
33,33
15.750
Összesen
100,00
Adózott eredmény, saját tőke adatok:
Év
2020.
2021.

Adózott eredmény
8.496,72.798,-

(ezer Ft)
Saját tőke
111.707,184.505,-

A Társaság – bár jogállását tekintve nem közhasznú szervezet – DMJV Önkormányzatával
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatként látja el az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatásokat, kulturális szolgáltatást, valamint ifjúsági és sport ügyeket. A
tevékenysége során együttműködik a sporttal foglalkozó állami és önkormányzati szervekkel,
társadalmi és egyéb szervezetekkel, különösen pedig a nevelési-oktatási intézményekkel. A
tulajdonában álló létesítményben lehetőségei szerint ellát minden olyan feladatot, amelyet a
létesítő okirata lehetővé tesz és az Önkormányzat közfeladatainak teljesítését szolgálja.
A Befektetett eszközök között csak tárgyi eszközökkel rendelkezik a Társaság, azon belül is az
ingatlanok állománya jelentős, 1.847.472,- eFt. Forgóeszközeinek állományán belül a
követelések 12.280,- eFt-al, a pénzeszközök 227.169,- eFt-tal szerepelnek.
Az aktív időbeli elhatárolások összege a bevételek aktív időbeli elhatárolása magas összegének
köszönhetően 39.541,- eFt-on zárt.
A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek között
jelentősebb tétel a Társaság által kapott támogatási előleg 241.835,- eFt-os összege. A passzív
időbeli elhatárolások 1.711.132,- eFt-os összegében főként fejlesztési célú támogatások
elhatárolása szerepel.
Az értékesítés nettó árbevétele 103.056,- Ft, melynek nagy része, 101.965,- eFt bérleti díjból
származik. Az egyéb bevételek 379.040,- eFt-os összegének jelentős részét (317.651,- eFt) a
támogatásból megvalósult beruházások értékcsökkenésének visszaírása adja. Anyagjellegű és
személyi jellegű ráfordításai csökkentek az előző évhez képest.

A határozati javaslat mellékletét képezi a beszámoló. Az üzleti jelentés, a független
könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés
mellékletét képezik.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153-154. §-ai alapján azok a vállalkozások,
melyeknek december 31-e a mérleg fordulónapja, azt követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz
május 31-ig kötelesek letétbe helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve
éves beszámolójukat.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1.§a alapján
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120.
§ (2) bekezdése, 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 DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. (Cg.: 09-09006975, székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12., képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját a melléklet szerinti 2.149.999,- ezer Ft mérlegfőösszeggel valamint 72.798,- ezer
Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az eredménytartalék javára
számolja el.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
D e b r e c e n, 2022. május 19.
Szűcs László
főosztályvezető

