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Tárgy: Sürgősségi indítvány a „Javaslat egyes
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
finanszírozási döntéseinek meghozatalára” tárgyú
közgyűlési előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
A DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság DebrecenPallag, Mezőgazdász utca 11. szám alatti ingatlanon meglévő 70X58 m-es műfüves pálya lefedése
megnevezésű projektje lezárásának előfinanszírozása vált szükségessé faktoring (követelés
adásvételi) konstrukció keretében.
Az AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság átmeneti
likviditása biztosításához folyószámlahitel felvétele válik szükségessé DMJV Önkormányzata
készfizető kezességvállalása mellett.
Mindkét társaság esetében a finanszírozó pénzintézet a héten juttatta el hozzájuk az ajánlatát.
Tekintettel arra, hogy mindkét társaság társasági szerződése szerint a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik a hitel felvételéről és az ötmillió forint feletti egyéb ügylet megkötéséről hozandó
döntés, az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés a) pontja alapján a Tisztelt Közgyűlés jogosult dönteni ezen kérdésekben.
A fenti indokok miatt szükséges az előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalása.
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 egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok finanszírozási döntéseinek
meghozatalára” tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. január 23.
Dr. Papp László
polgármester
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I.
A DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12., Cg.: 09-09-006975, képviseli: Makray Balázs
ügyvezető, a továbbiakban: DLA Kft.) üzletrészéből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) 33,33% -al részesedik.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a be/SFP-12216/2016/MLSZ és a be/SFP-17216/2017/MLSZ
ügyiratszámú sportfejlesztési programok teljes költségvetéseként nettó 906.940.451.-Ft összeget
hagyott jóvá a DLA Kft. részére a Debrecen-Pallag, Mezőgazdász utca 11., (Hrsz.: 017/7) alatti
ingatlanon meglévő 70x58 m-es műfüves pálya lefedése megnevezésű projekt megvalósítására.
A projekthez szükséges TAO forrás - 641 946 600,-Ft - a Magyar Labdarúgó Szövetség (a
továbbiakban: MLSZ) gyűjtőszámlájára - a jogszabályi rendelkezéssel összhangban - hiánytalanul
összegyűjtésre került. A DLA Kft. 2018. december végén nyújtotta be az elszámolást, amelynek az
elfogadására a jogszabály szerint a jogosult EMMI-nek 45 nap áll rendelkezésre, ha nem kerül sor
hiánypótlásra.
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm.rendelet 9.§ (6) bekezdése szerint amennyiben az igazolásban vagy a
támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló
tárgyi eszköz beruházás, felújítás és összege meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak
megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.
A csarnok műszaki átadás-átvételi eljárása 2019. január 30-ával indul és a beruházás átvételét
követően a vállalkozó részére a számlát február második felében ki kell fizetni. Ez az összeg jelenleg
nem áll teljes egészében a DLA Kft. rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy az utófinanszírozás
értelmében csak pénzügyileg teljesített elszámolás nyújtható be, szükségessé vált egy áthidaló
pénzügyi megoldással előfinanszírozni a projekt lezárását, hogy a végszámlák kifizethetőek
legyenek, illetve benyújtható legyen a záróelszámolás az EMMI felé és hozzáférhetővé váljon az
MLSZ-nél lévő TAO támogatás. Amennyiben a kifizetés időpontjáig a korábbi elszámolásokat a
támogató elfogadja, a hiányzó összeg 485.000.000,-Ft, ha az elfogadásra nyitva álló határidőn belül
erre nem kerül sor, akkor a teljes, az MLSZ-nél elkülönített összeg (641.946.600,-Ft) faktorálása válik
indokolttá.
Az OTP Bank Nyrt-vel (a továbbiakban: Bank) folytatott egyeztetések alapján, faktoring konstrukció
(követelés adásvétele) keretében a Bank megelőlegezné a szükséges összeget, a DLA Kft.-nek az
MLSZ felé fennálló TAO követelése ellenében.
A DLA Kft. társasági szerződésének 7.1.1. pontja alapján a taggyűlés kizárólagosan jogosult dönteni
az olyan ügyleteknél, melyek az 5.000.000.-Ft értékhatárt meghaladják. Az Önkormányzat
vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján-mivel

a DLA Kft-ben az Önkormányzat részesedése meghaladja a 25%-ot – a Közgyűlés jogosult dönteni
azon kérdésekben, amelyeket törvény, vagy a létesítő okirat a legfőbb szerv hatáskörébe utal.

II.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az AIRPORTDEBRECEN Repülőtér Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 09-09-005171,
székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., képviseli: Vajda János ügyvezető, a továbbiakban: A.D.
Kft.) üzletrészéből 49,96%-al, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: DV. Zrt.) és az AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: A.D. HOLDING Kft.) 25,02% - 25,02%-al részesedik.
Figyelemmel arra, hogy az állami támogatás és az egyéb várható üzleti bevételek beérkezése és a
költségek felmerülése időben eltér, az A.D. Kft. átmeneti likviditásának biztosítása céljából
folyószámla-hitel szerződést kíván kötni az OTP Bank Nyrt-vel 3 havi BUBOR + 0,95%.-os kamattal,
az Önkormányzat készfizető kezességvállalása mellett. A szerződés évi keretösszege 800.000.000.
Ft.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése szerint
nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat olyan kezességvállalásához, amely az
önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett
és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (1) bekezdése
szerint a többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi
személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy
meghatározó befolyással rendelkezik. A (3) bekezdés szerint a többségi befolyás akkor is fennáll, ha
a befolyással rendelkező számára az (1) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján
biztosítottak.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a DV. Zrt. egyedüli tulajdonosa és az A.D. Kft. üzletrészéből
49,96%-al részesedik, az Önkormányzat a DV Zrt. üzletrészével együtt az A.D. Kft. közvetett
többségi tulajdonosa és abban többségi befolyással rendelkezik.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat készfizető kezességvállalásához nincs szükség a Kormány
előzetes hozzájárulására.
Az A.D. Kft. társasági szerződésének IV.1.) 1.1) w) pontja szerint a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik a hitelfelvétel éves szinten 5.000.000.-Ft értékhatár felett. Az Önkormányzat
vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján –
mivel az A.D. Kft-ben az Önkormányzat részesedése meghaladja a 25%-ot – a Közgyűlés jogosult
dönteni azon kérdésekben, amiket törvény, vagy a létesítő okirat a legfőbb szerv hatáskörébe utal.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintett társaságok felügyelő bizottságai a taggyűlések
ülései előtt meg fogják tárgyalni a javaslatokat.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

I.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésére
1./ javasolja a DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12., Cg.: 09-09-006975, képviseli: Makray
Balázs ügyvezető, a továbbiakban: DLA Kft.) taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a DLA Kft. és az OTP
Bank Nyrt. között kötendő, minimum 485.000.000.-Ft, maximum 641.946.600.-Ft összegű, 3 havi
futamidőre szóló faktoring szerződést.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a DLA Kft. taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./ pontban
foglaltak szerint képviselje.
Határidő: a DLA Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről a DLA Kft.
ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
II.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, 3:112.§ (3)
bekezdése, a 2011. évi CXCIV. 10.§ (3) bekezdésének d) pontja és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésére
1./ javasolja az AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.: 09-09-005171, székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., képviseli: Vajda János ügyvezető,
a továbbiakban: A.D. Kft.) taggyűlésének, hogy hagyja jóvá az A.D. Kft. és az OTP Bank Nyrt. között
kötendő 800.000.000,- Ft keretösszegű, éven belüli folyószámla-hitel szerződést 3 havi
BUBOR + 0,95%.-os kamattal, az Önkormányzat készfizető kezességvállalása mellett.

2./ Úgy dönt, hogy díjazás ellenében készfizető kezességet vállal az 1./ pontban foglalt
hitelfelvételhez.
3./ Mint a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DV. Zrt.)
egyedüli tagja utasítja a DV Zrt. Igazgatóságát, hogy járuljon hozzá az A.D. Kft. folyószámlahitel
szerződéséhez.
4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az A.D. Kft. taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./-2./
pontokban foglaltak szerint képviselje.
Határidő: az A.D. Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: a polgármester
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./-4./ pontokban foglalt döntésekről az A.D.
Kft. ügyvezetőjét és a DV Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Debrecen, 2019. január 23.

Dr. Papp László
polgármester

