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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2008. januárjától, mint
nonprofit kft. folytatja közhasznú tevékenységét, mellyel meghatározó szerepet tölt be a város
ifjúságpolitikájában. A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves
beszámolóját 2015. évi gazdálkodásáról.
A Társaság mérlegfőösszege 11.387 eFt. A társaság forgóeszköz állománya – ezen belül
pénzkészlete – növekedett az év eleji állapothoz viszonyítva. A mérlegbeszámolóban aktív időbeli
elhatárolásként bevétel elhatárolás történt, a következő évi tulajdonosi támogatás 2015. évre
vonatkozó személyi jellegű költségekre vonatkozóan.
A mérleg szerinti eredmény 134 eFt. A társaság jelentős vállalkozási tevékenységet ( épület
hasznosítása bérbeadással ) folytat. A vállalkozási tevékenység eredményét 7.125 ezer Ft, a
közhasznú tevékenység finanszírozására fordította a Társaság. A közhasznú tevékenysége keretében
bővítette szolgáltató tevékenységét célközönsége felé. A társaság által kapott támogatások csak
részben származnak az alapítótól, értéke 49.797 eFt. Jelentős a pályázat útján elnyert támogatás
felhasználása, amely 7.604 eFt összegű. A társaság szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
értékes adatokat tartalmaz a kifejtett ifjúságpolitikai munkáról.
A 2015. 4. negyedévi költségemelkedés miatt a Társaság saját tőkéje 2.605 eFt, tehát nem éri el a
jegyzett tőke (3.000 eFt) összegét, ahogy a 2014. évi beszámoló elfogadásakor sem érte el. Ebből
adódóan tulajdonosi beavatkozás szükséges a cég tőkeellátottságának biztosítása érdelében.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:133. § (2) bekezdése
kimondja, hogy ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott
társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét és a tagok a második év beszámolójának
elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem
gondoskodnak, e határidő lejártát követő 60 napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni
átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést, vagy az
egyesülést is választhatja.
A Ptk. 3:189. §-a úgy rendelkezik, hogy az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a
taggyűlést, vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges döntések
meghozatala céljából, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben
meghatározott összege alá csökkent. Ebben az esetben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés
elrendeléséről, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke
leszállításáról, mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését szétválását vagy jogutód
nélküli megszűnését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait 3 hónapon belül
végre kell hajtani.
A fent ismertetett jogszabályi rendelkezések értelmében a taggyűlésnek döntenie kell a
tőkepótlásról. A tőkepótlás összege 395.000 Ft , amely a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 15.1.1.3.
„ Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása” során rendelkezésre áll.
Ezt az összeget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdés f) pontja alapján az
eredménytartalékba kell helyezni.
A határozati javaslat részét képezi a beszámoló mellett 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.
A beszámolót a könyvvizsgáló megvizsgálta, az a társaság fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről megbízható és valós képet ad. A társaság felügyelő bizottsága megtárgyalta és elfogadta

az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.
Az előterjesztés mellékletét képezi a felügyelő bizottság határozata és a független könyvvizsgálói
jelentés, valamint a szakmai beszámoló.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, 3:133.§ (2) bekezdése, 3:189.
§ (1) bekezdés b) pontja, 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdés f) pontja, a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. ( V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése
b) pontja, alapján
1./ jóváhagyja a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját az 1. melléklet szerint 11.387 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 134 eFt mérleg szerinti
eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék javára számolja el,
továbbá elfogadja a 2015. évi közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen eleget az 1./ pont szerinti dokumentumok letétbe
helyezési és közzétételi kötelezettségének.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
Halász Dániel János, a Társaság ügyvezetője

3./ A Társaság saját tőkéjének biztosítására eredménytartalékba történő helyezéssel 395.000 Ft-ot
biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet „Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása”
15.1.1.3. sora terhére 2016. június 15. napjáig.
4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a 3./ pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon az összeg
átcsoportosításáról.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2016. május 17.
Szűcs László
főosztályvezető

