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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 114/2014. (V. 29.) határozatában
döntött a Debreceni Jégcsarnok Nonprofit Kft. üzletrészének a Debreceni Sportcentrum Kft. részére
történő értékesítéséről és a Jégcsarnok Kft-nek a sportcentrum Kft-be való beolvadásával történő
megszüntetéséről.
Ezt követően a Közgyűlés a 2014. szeptember 25-én tartott ülésén a 193/2014. (IX. 25.) és
194/2014. (IX. 25.) határozataival véglegesen döntött a Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Közhasznú
Kft. Sportcentrum Kft-be való beolvadással történő megszüntetéséről. A határozatokban 2014.
december 31. napját jelölte meg a beolvadás napjának. A Debreceni Törvényszék Cégbírósága ezt
az átalakulást bejegyezte.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 141. §-a, valamint
az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI.
törvény 11. § (2) bekezdése alapján az átalakulás napjával, az átalakulás napját követő 90 napon
belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál
letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövő
gazdasági társaságra vonatkozóan.
Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően
köteles az átalakulás napjával - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény szerinti
beszámolóját elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait
lezárni. Az az átalakuló gazdasági társaság, amely az átalakulás során nem szűnik meg
(beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági
társaság), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el, analitikus és
főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott
eszközöket-kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is), ezek
különbözeteként a saját tőkét a folyamatos könyvelés keretében - az átalakulás időpontjával –
rendezi.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése
kimondja, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása a legfőbb szerv hatáskörébe
tartozik.
Tekintettel arra, hogy a Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. tulajdonosa a Sportcentrum Kft., így
annak 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét (előterjesztés 1.,
3.sz. mellékletei) tulajdonosi hatáskörben a Sportcentrum Kft. elfogadta.
A Sportcentrum Kft. éves beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek elfogadásáról a
Közgyűlésnek kell döntenie. A Közgyűlésnek azért kell a számviteli törvény 153. §
(1) bekezdésében meghatározott határidőnél korábban meghoznia ezt a döntést, mert a végleges
vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadásához szükséges, hogy mindkét cég beszámolója
jóváhagyásra kerüljön.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdése kimondja, hogy azon
gazdasági társaság esetén, amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik
(Sportcentrum Kft.), gazdálkodó szervezet (Jégcsarnok Kft.) megszüntetéséről szóló döntés
kizárólag a társaság legfőbb szervének (DMJV Közgyűlése) hatáskörébe tartozik. Tekintettel arra,
hogy a végleges vagyonleltár és vagyonmérleg elfogadása a Jégcsarnok Kft. megszüntetésének
utolsó lépése, így azok elfogadása mind a Jégcsarnok Kft, mind a Sportcentrum Kft. esetében a
Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Mind a két Kft. részéről elkészült az átalakulás előtti végleges vagyonmérleg és vagyonleltár,
valamint a jogutód vállalat átalakulási vagyonleltár és átalakulási vagyonmérlege, mely anyagok az
előterjesztés mellékleteit képezik. A Közgyűlés döntése előtt az idevonatkozó jogszabályok
értelmében ki kell kérni a Sportcentrum Kft. Felügyelő Bizottságának véleményét. A Bizottság
2015. március 18-án tartott ülésén megtárgyalta az éves beszámolókat, vagyonmérlegeket és
vagyonleltárakat, melyeket elfogadásra javasol. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve
szintén csatolva van az előterjesztéshez.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2000. évi C. törvény 141. § (1) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, a 2013.
évi CLXXVI. törvény 11. § (2) bekezdése, 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdése, valamint
a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése alapján
1./ tudomásul veszi a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen,
Oláh G. u. 5., Cg.:09-09-016786, képv.: Becsky András ügyvezető) alapítói határozatát a Debreceni
Jégcsarnok Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági
mellékletének elfogadásáról.
2./ Jóváhagyja a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény
szerinti éves beszámolóját 1.477.836 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 293.822 eFt mérleg szerinti
eredménnyel, valamint elfogadja a 2014. évi közhasznúsági mellékletét az 1. sz. melléklet szerint.
3./ Elfogadja a Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. átalakulási vagyonleltárát a 2. sz. melléklet, és
az átalakulási vagyonmérlegét az 5. sz. melléklet szerint.
4./ Elfogadja a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonleltárát a 3. sz. melléklet,
és átalakulási vagyonmérlegét a 6. sz melléklet szerint.
5./ Elfogadja a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. végleges vagyonleltárát a 4. sz.
melléklet szerint, továbbá átalakulási vagyonmérlegét 1.477.836 eFt mérlegfőösszeggel és 275.817
eFt saját tőkével a 7. sz. melléklet szerint.
6/. Felkéri a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1-5. pontok
szerinti dokumentumok közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: 2015. március 30.
Felelős: a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. március 13.
Dr. Papp László
polgármester

