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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Sportcentrum Kht.-t DMJV Önkormányzatának Közgyűlése 68/2000. (IV. 6.)
Kh. határozatával alapította meg. 2000. július 1. napjával a megszüntette Hódos Imre
Sportcsarnok és Létesítményei költségvetési szervet, és a megszüntetett szerv feladatainak
ellátását az újonnan alapított Kht-ra bízta. A Kht. 2006. január 1-től a megszüntetett
Debreceni Sportiskola költségvetési szerv feladatait is ellátja, tekintettel arra, hogy a volt
költségvetési szerv funkcióit átvette a Kht. A Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. 2007.
évben szerződést kötött a Debreceni Sportuszoda Kft.-vel úszófelület használata érdekében,
ezért a használati jogért díjat fizet a Kht. A Kht. sportegyesületek felé koordinálja, közvetíti
az uszoda használatát. A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján hivatásos sportolók
foglalkoztatása érdekében a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. és DMJV
Önkormányzata létrehozta a Debreceni Sport Szolgáltató Kft.-t. A Kft. 2007. évi beszámolóját
a Vagyonkezelési Osztály megkérte, jelenleg nem áll az előterjesztő rendelkezésére.
DMJV Önkormányzata 2007. évben 564.528 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadásával,
32.750 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadásával, és 49.571 ezer Ft garancia és
kezességvállalásból származó pénzeszköz átadásával járult hozzá a Debreceni Sportcentrum
Kht. finanszírozásához. DMJV Önkormányzata 61.151 ezer Ft működési célú pénzeszközt
adott át 2007. évben a Debreceni Sport Szolgáltató Kft-nek.
A Kht. közhasznúsági jelentést, ennek részeként pedig számviteli törvény szerinti éves
beszámolót készített a 2007. évi gazdálkodásáról.
A Kht. mérlegfőösszege 2003. január 1-én 706.732 ezer Ft volt, saját tőkéje 55.612 ezer Ft, a
passzív időbeli elhatárolások állománya 619.510 ezer Ft volt. Öt év múlva 2007. december
31-én a mérlegfőösszeg 1.370.379 ezer Ft, a saját tőke 127.699 ezer Ft, a passzív időbeli
elhatárolások állománya 543.652 ezer Ft volt. Az adatok jól jelzik, hogy öt év alatt a társaság
milyen dinamikus fejlődésen ment át, mert a 2003. évi mérlegfőösszegét 1,94-szeresére, saját
tőkéjét 2,29-szeresére növelte. Ebben az időszakban biztosította DMJV Önkormányzata a
Kht-nak a fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket, és a Kht. ezen pénzeszközöket
hatékonyan tudta felhasználni. A pénzfelhasználás hatékonyságát a fejlődő eszközállomány, a
folyamatos működés, és a rendezvényszervezői tevékenység fejlesztése egyaránt bizonyítja.
2007. évben befektetett eszköz vásárlására összesen 222.667 ezer Ft-ot fordított a Kht.,
melyből kiemelkedik a műfüves labdarugó pálya üzembe helyezése, valamint U23 Atlétikai
EB kapcsán megvalósított beruházások, melyet a beszámoló nem részletez. A műfüves
labdarugó pálya elkészítéséhez kapcsolódó folyamatban lévő per is a körültekintő
érdekérvényesítést bizonyítja.
A forgóeszközök állománya szintén jelentősen nőtt a 2006. évi 143.778 ezer Ft-ról 308.883
ezer Ft-ra. A növekedés részben azzal függ össze, hogy a 2007. decemberében megrendezett
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11. Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság lebonyolításával összefüggő vevőkövetelések (és
szállítói tartozások), valamint a bankszámlán rendelkezésre álló pénz növelik a forgóeszközök
állományát.
A társaság saját tőkéje 2006. évi 79.349,- eFt-ról 2007. december 31-ére 127.699 ezer Ft-ra
nőtt. A növekedés oka a 2007. évi mérleg szerinti eredmény nagysága. A társaság a
működtetéséhez szükséges saját tőkével rendelkezik.
A Kht. céltartalék elkülönítését nem tartotta szükségesnek.
A hosszú lejáratú kötelezettségek közül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya 282.738
ezer Ft-ról 442.764 ezer Ft-ra nőtt. A növekedés mértéke 160.026 ezer Ft. A növekedést a
műfüves labdarugó pálya beruházása indokolja. A rövid lejáratú kötelezettségek közül már
érintettem, hogy a Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság lebonyolításához kapcsolódik a
nyitott szállítóállomány. A passzív időbeli elhatárolódások állománya összességében csökken.
A halasztott bevételek állománya az előző évi 93,49 %-a. A Sport Hotel 2004. évi
felújításakor, bővítésekor a Kht. részben önkormányzati, részben beruházási hitellel
finanszírozta a munkát. Az adatok arra utalnak, hogy 2007. évben a műfüves pálya
készítésekor döntően beruházási hitel volt a forrás / 209.678 ezer Ft, önkormányzati
készfizető kezességgel /.
A beszámoló tartalmazza a vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi mutatókat, melyek közül a
társaság pénzügyi mutatói igen kedvezőek.
A Cash-flow tábla adatai alapján a pénzeszköz állomány 108.292 eFt-al nőtt. A szokásos
tevékenységből származó pénzeszközváltozás 125.912 eFt. Tekintettel arra, hogy a
befektetési tevékenységből származó pénzeszköz felhasználás és a hitel- és kölcsönfelvétel
egyenlege közel azonos a pénzeszközök állománynövekedését a szokásos tevékenység
változása okozza. Ez kedvező jelenség.
2007. évben a két megrendezett világverseny lebonyolításával kapcsolatos költségek és
bevételek, jelentősen megemelik a számviteli forgalmat a 2006. évi bázishoz viszonyítva. Az
üzemi tevékenység eredménye jelentősen nő. Ennek okait Orendi Úr a részemre megküldött
levelében az alábbiak szerint fejti ki:
„Személyes megbeszélésünkre hivatkozva, az alábbiakban tájékoztatom T. Főosztályvezető
asszonyt, hogy a 2008. évi világversenyek rendezéséhez kötött „szokatlanul” nagy pénzügyi
eredmény milyen okokra vezethető vissza.
A 2008. évi tervezett nagyrendezvények várható költsége alapján indokolt volt a szállás és
étkezés biztosítására közbeszerzési eljárást kiírni, melynek eredményeként kedvező beszerzési
árakat sikerült elérnünk.
A Rövidpályás Úszó Európa Bajnokságra érkező versenyzők és kísérőik részére, az általunk
kizárólagos joggal biztosított szolgáltatásokért az előre megállapodott térítéseket kérték.
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Így azt is figyelembe véve, hogy minden idők egyik legtöbb résztvevőjét láttuk vendégül, a
szállás ellátáson elért haszon: 25.248.000,- Ft volt.
A Magyar Televízióval hosszas alkudozás után sikerült olyan megállapodást kötni, hogy a
televíziós közvetítés költsége, a korábban szokásos és ehhez a versenyhez kötötten is tervezett
5 millió Ft helyett, alig kétmillió forint volt.
A LEN igazgató (Szakadáti László) más nemzetközi szövetségektől eltérő gyakorlatot
követett, a tervezetten felül vállalt be a költségek finanszírozásából. (Például jelentős
megtakarítást eredményezett, hogy nem kellett kifizetnünk az időmérést és eredményjelzést
biztosító szolgáltatónak az általa biztosított teljes szolgáltatási értéket).

Fontos kihangsúlyozni, hogy az utolsó pillanatban (valószínűleg a Polgármester Úr
közbenjárására) menetközben a Magyar Úszó Szövetséggel rendeződött, hogy a 20 millió
forintos állami támogatást (amelynek kedvezményezettje a MÚSZ volt) a Licensz díj
fizetésére (mely a mi kötelezettségünk volt) biztosítják.
Az EAA elismerte hivatalosan is, hogy a Szervező Bizottság nevében eljáró gazdasági
társaság a Debreceni Sportcentrum Kht. volt. Így a Kht.-t illette az a támogatás, amelyet az
EAA ajánlott fel az U18 Atlétikai Európa Bajnokság rendezéséhez. Az EAA kötelezte a
MASZ-t, hogy a neki utalt támogatást juttassa vissza. Ennek megtörténte után az EAA
számlánkra utalt 24.978.062,- forintot.
A lelkiismeretes munka, és eredményes érdekérvényesítés mellett az igen pozitív pénzügyi
eredmény elérésben nagy szerepet játszott a saját és az ellenérdekelt felek döntéshozóinak
ilyetén való hozzáállása.”
Az előterjesztés mellékletét képezi a Felügyelő Bizottság jelentése, a független
könyvvizsgálói jelentés és teljességi nyilatkozat.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a.) pontja,
valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. § (2) bekezdés a.) pontjának aa) alpontja
alapján
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1., elfogadja a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Társaság 2007. évi közhasznúsági
jelentését, egyidejűleg jóváhagyja a 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a
melléklet szerint 1.370.379 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 48.351 ezer Ft adózott eredménnyel
azzal, hogy a társaság az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el.
2., Felkéri a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Társaság ügyvezetőjét, hogy a beszámolót a
Cégbíróság részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2008. május 31.
a Kht. ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2008. május 14.
Kovács Lászlóné
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
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