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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: a Társaság) elkészítette a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolóját a 2016. évi gazdálkodásáról.
A befektetett eszközök állománya az előző évihez képest nőtt, mely a tárgyi eszközök, azon
belül is az egyéb berendezések, valamint a beruházások, felújítások növekményének
köszönhető. A forgóeszközökön belül a készletek állománya csökkent, míg a követelések és a
pénzeszközök növekedtek.
A saját tőke az előző évi 209.081,- eFt-os összegről 181.824,- eFt-ra csökkent, mely a tárgyévi
mínusz 27.257,- eFt-os adózott eredménynek köszönhető.
A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségeinek 530.241,- eFt-os összege DMJV
Önkormányzatával szemben fennálló, a Társaság által felvett hitelhez kapcsolódó
önkormányzati kezességvállalás alapján történt helytállásból ered.
A passzív időbeli elhatárolásokon belül halasztott bevételek magas állománya a Jégcsarnok II.
és a látványcsapat sportágak beruházási célú, az egyéb szervezetektől illetve a tulajdonos
Önkormányzattól felhalmozási célra kapott támogatások időbeli elhatárolásából származik
Az eredménykimutatás adatai azt mutatják, hogy az előző évhez képest az értékesítés nettó
árbevétele jelentős mértékben nőtt, 560.057,- eFt-ról 729.955,- eFt-ra. Az egyéb bevételek
csökkentek, de volumenében nem számottevő mértékben. Az anyagjellegű és személyi jellegű
ráfordítások is meghaladják az előző évi értékeket, így az adózott eredmény végül jelentős
negatívumot mutat.
A Társaság gazdálkodásával kapcsolatban az Önkormányzat a működési költségek egy részéhez ad
támogatást, a stabil működéshez az elsődleges cél a likviditás megőrzése (pénzforgalmi szemlélet). A
működési támogatás nem ad fedezetet azokra a tételekre, amelyek rontják a számviteli eredményt, de
nem járnak pénzmozgással – a legjelentősebb tétel az amortizáció, a tavalyi évben a terv szerint
elszámolt értékcsökkenés 77.400,- eFt volt, ennek csak kis részét tudta a Társaság fejlesztési célú
támogatásból az értékcsökkenéssel arányosan visszaírni.
Tárgyévben a fent vázolt okok miatt mínusz 71.824,- eFt-os veszteséggel került elfogadásra a Társaság
üzleti terve, ezzel szemben a feszes gazdálkodásnak és a bevételt növelő akcióknak – elsősorban sikeres
események lebonyolítása – köszönhetően mindössze 27.253,- eFt-os veszteséget realizált.

A határozati javaslat részét képezi a beszámoló és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
46. § (1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására kiadott 350/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet. Az üzleti jelentés és a
könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezik, a felügyelőbizottság jelen
előterjesztés postázását követően ülésezik, határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül
ismertetésre.
II.
A Társaság által üzemeltett létesítmények köre az elmúlt két évben kibővült a Jégcsarnokokkal és az
azokhoz kapcsolt sportlétesítményekkel, valamint a Főnix Csarnokkal, ezáltal nőtt a Társaság által

ellátott feladatok, valamint a nyújtott szolgáltatások száma, a tevékenység még inkább szerteágazóvá
vált.
A Társaság kezdeményezte az alapító okiratának és közszolgáltatási szerződésének módosítását annak
érdekében, hogy saját infrastruktúrájának hatékonyabb kihasználásával az általa nyújtott
szolgáltatásokat fejlessze, ezzel meglévő vevőkörének igényeit magasabb szinten szolgálhassa ki.
A felvenni kívánt tevékenységek közvetlenül kapcsolódnak a Társaság által ténylegesen ellátott
közhasznú alaptevékenységekhez, azaz a létesítményüzemeltetéshez és sportszolgáltatás nyújtásához,
azokat kiegészítve olyan területet fednek le, amely ezidáig nem képezte szerves részét a Társaság által
nyújtott szolgáltatásoknak.

Az Alapító Okirat módosításban a Társaság adatai kiegészülnek a Társaság honlapjának
elérhetőségével és e-mail-címével, továbbá a könyvvizsgáló asszony nevének megváltozása is
átvezetésre kerül.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. 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 alapító okirata módosításának, valamint a közszolgáltatási szerződés
egységes szerkezetbe foglalt szövegének tervezetét a jogi képviselő elkészítette, azok a
határozati javaslat 3. és 4. mellékletét képezik.
III.
A 2016/17. tanévben harmincadik alkalommal került meghirdetésre a Magyar Diáksport Szövetség (a
továbbiakban: Szövetség) által az országos diákolimpiai versenysorozat. Ennek lezárásaként 2017.
június 21–25. között Debrecenben kerül megrendezésre a Jubileumi Diákolimpia Országos Döntő több
sportágban is.
A kiemelt eseményen a IV. korcsoportos fiúk és lányok részére Összevont Labdajátékok (kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás és röplabda), a III. korcsoportosok részére Atlétika (egyéni és többpróba),
valamint az V. korcsoportosok részére pedig Úszó Diákolimpiai Országos Döntő kerül lebonyolításra.
A rendezvény sikeres lebonyolításához elengedhetetlen, hogy a Társaság által üzemeltetett
létesítmények a rendezvény idejére ingyenesen a Szövetség részére biztosításra kerüljenek úgy, hogy
sem az Áfa, sem a szükséges szolgáltatások költsége nem kerül áthárításra a Szövetség felé.
Az ingyenes hasznosításra kért létesítmények az alábbiak:
 Hódos Imre Rendezvénycsarnok (kézilabda és megnyitó ünnepség),
 Oláh Gábor utcai Sportcsarnok (kézilabda),
 Oláh Gábor utcai Centerpálya (labdarúgás),
 Gyulai István Atlétikai Stadion (atlétika),
 Debreceni Sportuszoda (úszás),
 Főnix Csarnok (labdajátékok döntőire, zárórendezvényre).
A Cívis Ház Zrt. tulajdonát képező Főnix Rendezvénycsarnokot a Közgyűlés 64/2015. (IV. 30.) számú
határozata alapján 2015. június 1-től a Társaság üzemelteti, míg a többi létesítmény az Önkormányzat
tulajdonában áll.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (3) bekezdése
alapján:

„(3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a
vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.”
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 20. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében az Önkormányzat 100%-os
tulajdonában álló gazdasági társaság esetén a Közgyűlés dönt azokban a kérdésekben, amelyeket
törvény, valamint a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
Figyelemmel a Vagyonrendeletben, a Ptk-ban, valamint a Társaság Alapító Okiratában foglaltakra, a
létesítmények biztosításához, valamint a rendezvény kapcsán felmerülő technikai költségek
vállalásához az alapító Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése
szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdése, 3:112. § (3) bekezdése, 3:120. § (2)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja
alapján, figyelemmel a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4032
Debrecen, Oláh Gábor u. 5., Cg.: 09-09-016786, képviseli: Becsky András ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratának 6.1.7. pontjában foglaltakra
1./ jóváhagyja a Társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. sz. melléklet
szerinti 2.248.835,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint mínusz 27.257,- eFt adózott eredménnyel
azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék terhére számolja el a Társaság, valamint
elfogadja a 2016. évi közhasznúsági mellékletét a 2. sz. melléklet szerint.
2./ Elfogadja a Társaság alapító okiratának módosítását a 3. melléklet szerint, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási Szerződését a 4. melléklet szerint.
3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy
a) az 1./ pont szerinti dokumentumok közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen
eleget;
b) az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási
szerződést nyújtsa be a Cégbírósághoz.
Határidő:
Felelős:

a) pont tekintetében: 2017. május 31.
b) pont tekintetében: az aláírást követően azonnal
a Társaság ügyvezetője

4./ Mint a Társaság egyedüli tagja utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság által üzemeltetett
létesítményeket a 2017. június 21-25. között Debrecenben megrendezésre kerülő Jubileumi Diákolimpia
Országos Döntője idejére biztosítsa oly módon, hogy a rendezvény kapcsán a hasznosítás során
felmerülő Áfa, valamint a sikeres rendezéshez szükséges technikai szolgáltatások költségét nem hárítja
tovább.

5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1-4./ pontban foglaltakról a Társaság
ügyvezetőjét értesítse és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás és a közszolgáltatási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért:
az aláírásért:

a Gazdálkodási Főosztály vezetője
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2017. május 11.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

