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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2021. évi egyszerűsített éves
beszámolóját.
A Társaság 3.620.000,- Ft törzstőkéjének tulajdonosai Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 3.520.000,- Ft törzsbetéttel és a MavexRekord Kft. 100.000,- Ft törzsbetéttel.
A Társaság életében – és ennek megfelelően gazdálkodásában – jelentős változást hozott a
2020. év: a DVSC Kézilabda Kft. államilag elismert sportakadémia lett. A sportakadémiai
keretmegállapodás szerint az EMMI négy éven keresztül biztosítja a klub utánpótlás
neveléséhez szükséges forrásokat. A többletforrás és pótlólagos feladatok mértékét tükrözik a
beszámoló számai.
A Társaság Befektetett eszközeinek értéke látványosan, mintegy 350 MFt-tal nőtt a Hódos Imre
Rendezvénycsarnok beruházási munkálataihoz kapcsolódóan, melynek során megújult a
csarnok tetőszigetelése, parkolója, a világítás- és hangtechnika, az irodaszint, az alagsor, a
tűzvédelem és légtechnika.
A Társaság 2021. évben 3 oszlopos beszámolót készített, melynek okai:
- a Magyar Kézilabda Szövetségtől kapott utólagos támogatás
- a hivatásos sportolók után az elmúlt években EKHO fizetés történt, melyet a NAV
állásfoglalása alapján utólag visszaigényelt a Társaság.
A fentiekre tekintettel a Társaság 2020. évi eredménye is módosult 1.732,- eFt-ról 82.687,- eFtra, így a saját tőkéje is jelentősen megnövekedett. Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs a
Társaságnak, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya jelentősen nem változott.
A passzív időbeli elhatárolások egyrészt a már felhasznált fejlesztési támogatás
értékcsökkenéssel még nem ellentételezett részének elhatárolásából, másrész tárgyévben
megkapott, de a 2022. évet illető működési támogatásból adódnak.
A Társaság értékesítésének nettó árbevétele is nőtt, továbbá az egyéb bevételei is, ami az
akadémiai támogatás növekedésének, továbbá a Magyar Kézilabda Szövetségtől kapott
támogatásnak köszönhető.
Nőttek az anyag- és személyi jellegű ráfordításai is, hiszen a megnövekedett feladatmennyiséghez a személyi állományt is fel kellett tölteni.
A határozati javaslat mellékletét képezi az egyszerűsített éves beszámoló, az előterjesztés
mellékletét pedig a független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság ülésének
jegyzőkönyve.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153-154. §-ai alapján azok a vállalkozások,
melyeknek december 31-e a mérleg fordulónapja, az 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 Kézilabda Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 3234., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-006540, képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban:
Társaság) taggyűlésének a Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját a melléklet
szerinti 1.512.086,- eFt mérlegfőösszeggel valamint 59.243,- eFt adózott eredménnyel azzal,
hogy a Társaság a tárgyévi eredményét 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!
Debrecen, 2022. május 4.
Szűcs László
főosztályvezető

