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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjét, Ábrók Zsoltot a Társaság
taggyűlése választotta meg 2014. július 1. napjától 2019. év június hó 30. napjáig, azzal, hogy
ügyvezetői feladatát bruttó 200.000 Ft/hó megbízási díj ellenében lássa el. Ügyvezető Úr
költségelszámolásra nem volt jogosult.
A Társaság ügyvezetőjének díjazása a többi köztulajdonban álló Kft. ügyvezetőjéhez képest
jelentősen alacsonyabb. Ez az eltérés nem indokolt. Ábrók Zsolt ügyvezetői tevékenységének
elmúlt két éve alatt a DVSC TVP jelentős sikereket ért el. A már megszokott, utánpótlás korosztályi
sikerek mellett a felnőttek is meghatározó erővé léptek elő a honi bajnokságban. Bajnoki elődöntőt
vívhattak, és végül a negyedik helyen zárták a bajnokságot. A kiemelkedően eredményes évadnak
köszönhetően a felnőtt csapat a nemzetközi kupában is megmutathatja magát, hosszú idő után
először, az EHF Kupában mutatkozhatnak be. A magas színvonalú szakmai munka, valamint a többi
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetői díjazásához viszonyított indokolatlan
eltérésre tekintettel javasolt a megbízási díj megemelése bruttó 400.000,- Ft/hó-ra.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/ 2013. (V.30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
azokban a kérdésekben amelyeket törvény, valamint a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos
határkörébe 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 Társaság taggyűlésén történő határozathozatalához szükséges a
Közgyűlés döntése.
A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az
alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos
álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Társaság felügyelőbizottságának véleménye a
taggyűlésen kerül ismertetésre.
Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2016.
október 1. napjával Ábrók Zsolt megbízási díját bruttó 400.000 Ft/hó összegben határozza meg.
2./Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a megbízási szerződés aláírására Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata tagot jelölje ki.
Határidő:
Felelős:

társaság taggyűlésének soron következő ülése
a Polgármester

3./Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatát az 1./-2./ pontoknak megfelelően képviselje.
Határidő:
Felelős:

társaság taggyűlésének soron következő ülése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2016. szeptember. 07.
Dr. Papp László
polgármester

