Előterjesztés melléklete

611/2021. (V. 25.) PM határozat
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró
polgármester
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény
107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, 3:189. §
(1) 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 DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. (székhely:
4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. sz., cégjegyzékszám: 09-09-005171, képviseli: Vajda János
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2020. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 2.544.351,- ezer Ft mérlegfőösszeggel valamint
mínusz 491.533,- ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az
eredménytartalék terhére számolja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a társaság saját tőkéjének helyreállítása érdekében
rendeljen el 491.543.000,-Ft összegű pótbefizetést, mely a tagokat a törzsbetéteik arányában
terhelje azzal, hogy a pótbefizetés teljesítésének legkésőbbi időpontja 2021. augusztus 31.
napja.
3./ A Társaság tagjaként a törzsbetét arányának megfelelően fizetendő 250.686.930,-Ft
pótbefizetés fedezetét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5.14. melléklet 21. „Egyéb kiadások” elnevezésű
21.1.17. „Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek” előirányzat
terhére legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig biztosítja.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./-3./ pontokban foglaltaknak
megfelelően a tőkerendezés fedezetének rendelkezésre bocsátásáról gondoskodjon.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a tőkerendezés biztosítása érdekében 2021. június
1. napi hatállyal módosítja a Társaság társasági szerződését a 2. melléklet szerinti változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerint.

6./Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 1./-5./ pontokban foglalt döntésekről a
Társaság ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
7./ A Társaság taggyűlésén az 1./-5./ pontokban foglaltak szerint képviseli az Önkormányzatot.
Határidő: 2021. május 31.
Felelős: a Polgármester
Debrecen, 2021. május 25.
Dr. Papp László sk.
polgármester

