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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tárgy: Sürgősségi indítvány a „Javaslat a DLA
Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. DVSC Futball
Szervező Zrt-vel szemben fennálló követelésének
elengedésére” tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!
A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése várhatóan 2015.
január 30-án tartandó taggyűlésén dönt a Társaság 8 labdarúgójának képzésével, utánpótlásával
összefüggésben a DVSC Futball Szervező Zrt. taggal szemben keletkezett 34.682.210,- Ft+Áfa
összegű követelésének képzési kártalanítás jogcímen történő elengedéséről.
A Társaság társasági szerződésének 7.1.1. pontja értelmében a taggyűlés kizárólagosan jogosult
dönteni a követelés elengedésére vonatkozó döntésről, ugyanazon féllel éves szinten összesen
500.000,- Ft értékhatár fölött.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése
értelmében azokban a kérdésekben, amelyeket törvény, valamint a létesítő okirat a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe utal, 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.
A taggyűlés tervezett időpontára tekintettel javaslom, hogy a Közgyűlés sürgősséggel tárgyalja meg
az előterjesztést.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján
„Javaslat a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. DVSC Futball Szervező Zrt-vel szemben
fennálló követelésének elengedésére” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2015. január 28.
Dr Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Futball Szervező Zrt, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Debreceni
Egyetem tagok alkotta DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a
Debreceni Egyetemmel kötött közszolgáltatási szerződés alapján ellátja többek között a rendszeres
testmozgás és sporttevékenység megszervezésének biztosítása közfeladat mellett a kiemelkedő
képességű és hozzáállású hallgatók felkutatását, valamint sport tevékenységük elősegítését.
A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja a gyermek- és ifjúsági sportolók
szervezett keretek között történő iskolai képzését; utánpótlás-nevelését, az ehhez szükséges
infrastrukturális hátteret, és versenyeztetésüket, továbbá részt vesz a korosztályos területi és
országos bajnokságokon, az akadémiák közötti tornákon, valamint nemzetközi tornákon.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) végrehajtási utasítása a labdarúgó játékosok státuszával
és átigazolásával kapcsolatosan nevelési költségtérítés - képzési kártalanítás - fizetésére kötelezi a
sportszervezeteket, mely szolidaritási mechanizmust a labdarúgók képzésében és nevelésében
résztvevő sportszervezetek ösztönzésére dolgozta ki.
Az MLSZ a FIFA utasítás alapján az Igazolási és Átigazolási Szabályzatában rendelkezik a képzési
kártalanítási összeg fizetési kötelezettségéről. A képzési kártalanítást azok a sportszervezetek
kapnak, amelyek olyan 12-23. év közötti labdarúgókat neveltek, akik 23 éves koruk betöltéséig más
sportszervezethez átigazoltak és ott hivatásos szerződést kötöttek velük. A képzési kártalanítás a
labdarúgó első hivatásos szerződése után az összes olyan sportszervezet javára fizetendő, amely
hozzájárult az érintett labdarúgó képzéséhez 12 - 21 éves kora között.
A Társaságnak 8 labdarúgó képzésével, utánpótlásával összefüggésben 34.682.210,- Ft+Áfa
összegű követelése keletkezett képzési kártalanítás jogcímen a DVSC Futball Szervező Zrt. taggal
szemben. A Társaság által működtetett csapatok a DVSC Futball Szervező Zrt. által működtetett
felnőtt csapat utánpótlás csapatai, az utánpótláskorú játékosok neveléséhez és képzéséhez a DVSC
Futball Szervező Zrt. is hozzájárul. Erre tekintettel Herczeg András, a Társaság ügyvezetője arra tett
javaslatot a Társaság taggyűlése részére, hogy a képzési kártalanítás összegét a DVSC Futball
Szervező Zrt-vel szemben engedje el.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének x) pontja értelmében
a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági
szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
A Társaság társasági szerződésének 7.1.1. pontja értelmében a taggyűlés kizárólagosan jogosult
dönteni a követelés elengedésére vonatkozó döntésről, ugyanazon féllel éves szinten összesen
500.000,- Ft értékhatár fölött.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése
értelmében azokban a kérdésekben, amelyeket törvény, valamint a létesítő okirat a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe utal, 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.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés x) pontja, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet
20. § (2) bekezdése, valamint a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. Társasági szerződésének
7.1.1. pontja alapján
1./ javasolja a DVSC Utánpótlás Nevelő Kft. taggyűlésének, hogy a DLA Utánpótlás Nevelő
Nonprofit Kft. a DVSC Futball Szervező Zrt-vel szemben, képzési kártalanítás jogcímén fennálló
34.682.210,- Ft + Áfa összegű követelését engedje el.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a DVSC Utánpótlás Nevelő Kft. taggyűlésén az 1./ pont szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a DVSC Utánpótlás Nevelő Kft. soron következő taggyűlése
Felelős:

a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
D e b r e c e n, 2015. január 28.

Dr. Papp László
polgármester

