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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Futball Szervező Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Igazgatóságának elnöke 2020. június
29. napjára összehívta a Társaság rendes közgyűlését többek között új tisztségviselők választása
érdekében. DMJV Önkormányzata tag a napirendi pontokhoz megfogalmazta javaslatát a
DVSC Futball Szervező Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint
alapszabályának módosításáról szóló 28/2020. (VI. 25.) határozat keretében. A Társaság
közgyűlése azonban határozatképtelenség miatt nem került megtartásra, továbbá a javasolt
személyek közül többen jelezték, hogy nem vállalják el a megbízatást, ezért a Társaság 2020.
július 3-ai megismételt közgyűlésére új javaslatot indokolt megfogalmazni.
Ezért 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
„A DVSC Futball Szervező Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint
alapszabályának módosításáról szóló 28/2020. (VI. 25.) határozat módosítása” tárgyú
előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. július 1.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Futball Szervező Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Igazgatóságának elnöke 2020. június
29. napjára összehívta a Társaság rendes közgyűlését többek között új tisztségviselők választása
érdekében. DMJV Önkormányzata tag a napirendi pontokhoz megfogalmazta javaslatát a
DVSC Futball Szervező Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint
alapszabályának módosításáról szóló 28/2020. (VI. 25.) határozat keretében. A Társaság
közgyűlése azonban határozatképtelenség miatt nem került megtartásra, továbbá a javasolt
személyek közül többen jelezték, hogy nem vállalják el a megbízatást. Az eddigi tisztségviselők
megbízatása 2020. június 30. napjával lejárt, ezért a Társaság működőképességének biztosítása
érdekében szükséges, hogy új tisztségviselők megválasztásáról döntés szülessen. A Társaság
2020. július 3-ai megismételt közgyűlésére új javaslatot indokolt megfogalmazni.
Az Igazgatóság tagjainak az alábbi személyeket javaslom megválasztani:
 Szabó Péter Lászlót,
 Becsky Andrást,
 Cserháti Gabriella Ivettet,
 Katona Zoltánt,
 Makray Balázst,
 Dr. Sásdi András Bélát és
 Szabó Miklóst.
A Felügyelőbizottság tagjainak javaslom megválasztani:
 Dr. Bács Zoltánt,
 Madarasi Istvánt és
 Kovács Istvánt.
A Társaság alapszabályának VIII. Fejezet 1/1. pont a), d) és m) alpontjai alapján a Társaság
közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az alapszabály módosításáról, az
igazgatósági tagok, továbbá a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk
megállapításáról, cégvezető kinevezéséről. Az alapszabály módosításához a Társaság
közgyűlésének legalább háromnegyedes többséggel hozott döntése szükséges.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25 %-ot
meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes
utasításának megfelelően szavaz, ennek megfelelően DMJV Önkormányzatának, mint tagnak
állást kell foglalnia a Társaság tisztségviselőit érintő személyi kérdésekben.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban a jogi képviselet kötelező.
A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály-tervezetét a jogi képviselő
elkészítette, az a határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:102.
§ (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:121. §-a, 3:113. § (1) bekezdése, 3:268. § (1)
bekezdése, 3:282. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés
a) pontja alapján, figyelemmel az alapszabály VIII. Fejezet 1/1. pont a), d) és m) alpontjára
1./ módosítja „A DVSC Futball Szervező Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, valamint alapszabályának módosításáról” szóló 28/2020. (VI. 25.) határozat
3./-5./ pontjait az alábbiak szerint:
„3./ Javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy 2020. július 3. napjától 2021. július 2. napjáig
terjedő időszakra az igazgatóság tagjainak válassza meg
Szabó Péter Lászlót,
Becsky Andrást,
Cserháti Gabriella Ivettet,
Katona Zoltánt,
Makray Balázst,
Dr. Sásdi András Bélát és
Szabó Miklóst,
azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el.”
4./ Javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy 2020. július 3. napjától 2021. július 2. napjáig
terjedő időszakra a Társaság cégvezetőjének válassza meg Dr. Róka Gézát.
5./ Javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy 2020. július 3. napjától 2021. július 2. napjáig
terjedő időszakra a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak válassza meg
Dr. Bács Zoltánt,
Madarasi Istvánt és
Kovács Istvánt
azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el.”
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy fogadja
el az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a melléklet szerint.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje az
Önkormányzatot a Társaság megismételt közgyűlésén.
Határidő:
Felelős:

2020. július 3.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Debrecen, 2020. július 1.
Dr. Papp László
polgármester

