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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Társaság) 1998. évben alakult, törzstőkéjéből DMJV
Önkormányzata 97,24%-kal, a MAVEX-REKORD Vasúti Jármű és Alkatrész Gyártó,
Forgalmazó és Ingatlanforgalmazó Kft. 2,76%-kal részesedik.
I.
A Társaság fő tevékenysége ”Egyéb sporttevékenység”.
A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót
készített a 2019. évi gazdálkodásáról.
Adózott eredmény, saját tőke adatok:

(ezer Ft)

Év

Adózott eredmény

Saját tőke

2018.

-24.272

89.723

2019.

-28.672

61.051

A Társaság saját tőkéje a korábbi években felhalmozott negatív eredménytartalékkal, a
tulajdonosi befizetésekből származó tőketartalékkal, a jegyzett tőkével és a tárgyévi adózott
eredménnyel együtt adja a 61.051,- eFt-os összeget.
A Társaság 2019. évben 14.216,- eFt értékben szerzett be tárgyi eszközt. Ennek fő forrása a
TAO-látványsport támogatás volt. Pénzeszközeinek összege 375.240,- eFt, követeléseinek
összege 59.689,- eFt, melyekből finanszírozni tudja 173.062,- eFt összegű kötelezettségeit.
Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak, rövid lejáratú kötelezettségei főként az
államháztartással, munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket, továbbá ide könyvelt előleget
tartalmaznak.
Az értékesítés nettó árbevételének növekedése leginkább a reklám jellegű bevételek
növekedésének köszönhető.
Az anyagjellegű ráfordítások a kapott támogatások emelkedésével arányosan nőttek, ami
többek között az utánpótlás-nevelés napi működését javítja, segíti elő. A személyi jellegű
ráfordítások növekménye a felnőtt csapat erősítéséből adódik.
A mínusz 28.672,- eFt-os adózott eredmény nagyrész annak köszönhető, hogy a Szerencsejáték
Zrt. a 2018. évhez és a tervezetthez képest is jóval alacsonyabb támogatást biztosított a Társaság
részére, valamint nemzetközi mérkőzésekhez kötött szponzori bevétel egy része 2019. évben
csak, mint előleg jelenik meg.
A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről.
A független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság jegyzőkönyve az előterjesztés
mellékletét képezik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153-154. §-ai alapján azok a vállalkozások,
melyeknek december 31-e a mérleg fordulónapja, azt követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz
május 31-ig kötelesek letétbe helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve
éves beszámolójukat.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 42. § (1) bekezdése a beszámolási kötelezettség
teljesítésével kapcsolatos könnyítésként úgy rendelkezik, hogy a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali,
letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, megküldési határidők – ha azok
2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek- 2020. szeptember 30-ig
meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek
határidejét ettől a naptól kell számítani.
II.
A Társaság könyvvizsgálója a 2019. évi éves beszámoló auditját 2020. augusztus 4. napjával
teljeskörűen elvégezte, 2020. augusztus 11. napján kelt levelében pedig jelezte, hogy a 2020.
üzleti év vonatkozásában személyi összeférhetetlenséget eredményező ok állhat fenn, ezért
kezdeményezte a megbízási jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.
Erre tekintettel szükséges dönteni a könyvvizsgáló megválasztásáról és a társasági szerződés
ennek megfelelő módosításáról.
A Társaság ügyvezetője a Társaság könyvvizsgálójának Dremákné Bojtor Máriát (MKVK
nyilvántartási száma: 004855) javasolja megbízni, a megbízási díjat 60.000,- Ft/hó mértékben
javasolja megállapítani.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 4. § (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2)
bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja, 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 felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A Társaság ügyvezetőjének az alapbérét a DVSC Kézilabda Akadémiával járó többletfeladatok
miatt indokolt bruttó 800.000 Ft/hó mértékben megállapítani 2020. április 1. napjától.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, 107. §-a, a 2013. évi V. törvény
3:109. § (2) bekezdése, 3:130. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. §
(2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 2020. évi LVIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében
és a 2000. évi C. törvényben foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja a DVSC Kézilabda Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai u. 32-34.,
Cg.: 09-09-006540, képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: Társaság)
taggyűlésének a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját
az 1. melléklet szerint 651.196,- eFt mérlegfőösszeggel és mínusz 28.672,- eFt adózott
eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék terhére számolja el a
Társaság.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy 2020. augusztus 31. napjával közös
megegyezéssel szüntesse meg a FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhely: 4028 Debrecen, Botond u. 9., Cg.: 09-09-006540,
könyvvizsgálatért felelős személy: Fekete Ágnes, kamarai tagság száma: 002624)
könyvvizsgálatra kötött megbízási szerződést.
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a
2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra
Dremákné Bojtor Máriát 60.000,-Ft/hó díj megállapítása mellett.
4./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 2-3./ pontban foglalt döntésekre tekintettel
módosítsa a Társaság társasági szerződését a 2. melléklet szerint.
5./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy Ábrók Zsolt ügyvezető alapbérét 2020. április hó
1-ei hatállyal bruttó 800.000.-Ft/hó összegben állapítsa meg.
6./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./-5./ pontokban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja,
de legkésőbb 2020. szeptember 30.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2020. augusztus 18.
Dr. Papp László
polgármester

