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Tisztelt Közgyűlés!
Az MSE Magyar Sport -és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) 3.000.000,- Ftos törzstőkéjéből DMJV Önkormányzata 660.000,- Ft névértékű üzletrésszel, 22%-kal részesül, a Kft. tulajdonosi szerkezete a következőképpen néz ki:
CAMPUS ELEVEN Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Debreceni Egyetem
DMJV Önkormányzata

56%
22%
22%

A Kft. 2015. november 23-án tartott taggyűlésén napirendi pontként szerepelt az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átalakulási
törvény) 2. § (1) bekezdése szerinti első döntés meghozatala a Nagyerdei Stadion üzemeltetését tovább
folytató, korlátolt felelősségű társasági formában létrejövő új jogi személy kiválásáról, valamint a
vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározásáról. A Kft. működése során a Klaszter és a
Nagyerdei Stadiont üzemeltető divízió mind munkaszervezési, mind könyvelési szempontból különálló
részlegként működtek, így mind a tulajdonosok, mind az ügyvezetés célszerűnek látta a két egység teljes és
végleges elkülönítését. A Kft. Taggyűlése a 3/2015. (XI. 23.) sz. határozatával döntött arról, hogy a
Nagyerdei Stadion üzemeltetésével foglalkozó divízió - egy önálló, korlátolt felelősségű társasági formában
létrejövő új gazdasági társaságként - kiválik a Társaságból. A taggyűlés a vagyonmérleg-tervezetek
fordulónapjaként 2015. december 31. napját határozta meg, valamint megbízta a Kft. ügyvezetőit, Becsky
Andrást és Páll László Krisztiánt a jogelőd, valamint mindkét jogutód gazdasági társaság tekintetében a
vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, az átalakulási terv, továbbá az
átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével, valamint azoknak elfogadás
végett a taggyűlés elé terjesztésével.
A Társaság 2016. március 31. napjára hívta össze taggyűlését, melyen napirendi pontként szerepel a
második, végleges döntés meghozatala a kiválás tárgyában. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem
ruházható át intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése és mivel ezen jogszabály az önkormányzat
által alapított gazdálkodó szervezeteket is intézménynek nevezi, az átalakulásról szóló végleges döntés
meghozatala egy új gazdasági társaság megalapítása okán – függetlenül DMJV Önkormányzata társaságban
meglévő tulajdoni hányadától – a Tisztelt Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A taggyűlési meghívó többi
napirendi pontja esetében a döntés jogát az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. §
(1) bekezdése a polgármesterre ruházza át.
Az Átalakulási törvény 6. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az átalakulási terv és mellékletei
elfogadásáról a döntéshozó szerv a jogi személy átalakulásáról véglegesen döntő ülésén határoz. A határozati
javaslat mellékleteként csatolt taggyűlési határozat-tervezet mellékletét képezi a kiválási terv, mely
tartalmazza a szétválási szerződés tervezetét, valamint a kiválási tervnek az Átalakulási törvényben
meghatározott egyéb kötelező elemeit a következő szerkezetben:
1. Kiválási terv
2. Szétválási szerződés
3. Fennmaradó Társaság Társasági Szerződés-módosítás tervezete
4. Kiváló Társaság Társasági Szerződés-tervezete
5. Független könyvvizsgálói jelentés
6. Átértékelés bemutatása
7. Szétváló Társaság kiválás előtti vagyonmérleg-tervezete
8. Szétváló Társaság kiválás előtti vagyonleltár-tervezete
9. Fennmaradó Társaság kiválás utáni vagyonmérleg-tervezete
10 Fennmaradó Társaság kiválás utáni vagyonleltár-tervezete
11. Kiváló Társaság kiválás utáni vagyonmérleg-tervezete
12. Kiváló Társaság kiválás utáni vagyonleltár-tervezete

A Kft. felügyelőbizottságának határozata a kiválás tekintetében a taggyűlés üléséig rendelkezésre fog állni.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2006. évi V. törvény 4. § (5) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja, 107. §-a, a 2013.
évi V. törvény 3:45. § (1) bekezdése, a 2013. évi CLXXVI. törvény 3-4. §-ai, valamint 17-21. §-ai alapján
1./ javasolja az MSE Magyar Sport -és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. taggyűlésének, hogy a
2016. március 31-i ülésén hozzon végleges döntést az MSE Klaszter Kft. szétválásáról és a Debreceni
Nagyerdei Stadion Kft. kiválással történő létrehozásáról a melléklet szerint.
2./ Hozzájárul a „Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.” elnevezéssel létrejövő gazdasági társaság nevében a
„Debreceni” szó használatához.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./ pontban
foglaltaknak megfelelően képviselje.
Határidő:
Felelős:

a Társaság 2016. március 31-i taggyűlése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 22.

Dr. Papp László
polgármester

