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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) cégneve 2021-ben DVSC
Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft-re változott. A Társaság elkészítette a 2021. évi számviteli
törvény szerinti éves beszámolóját.
A Társaság 3.000 ezer Ft törzstőkéjének három törzsbetét tulajdonosa van, a DVSC Futball
Szervező Zrt., a Debreceni Egyetem és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat), tulajdoni hányadaikat az alábbi táblázat mutatja be:
DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.
Törzsbetét (ezer Ft)
Tulajdoni hányad (%)
1.000
DVSC FUTBALL Szervező Zrt.
33,33
1.000
Debreceni Egyetem
33,33
1.000
DMJV Önkormányzata
33,33
3.000
Összesen
100,00
Adózott eredmény, saját tőke adatok:
Év
2020.
2021.

Adózott eredmény
3.774,-55.028,-

(ezer Ft)
Saját tőke
57.704,2.676,-

A Társaság tevékenysége egészségfejlesztés, rendszeres testmozgás, sporttevékenység
megszervezésének biztosítása, valamint kiemelkedő képességű és hozzáállású hallgatók
felkutatása, felismerése és szakmai, tudományos, művészeti és sporttevékenységének
elősegítése. A társaság feladatának ellátása során együttműködik a sporttal foglalkozó állami
és önkormányzati szervekkel, társadalmi és egyéb szervezetekkel, különösen pedig a nevelésioktatási intézményekkel.
A befektetett eszközök állománya az előző évihez képest emelkedett, azon belül az immateriális
javak állománya némileg csökkent, ám a tárgyi eszközök értéke közel 25 MFt-tal nőtt.
Forgóeszközeinek állományán belül jelentős a bankszámlán szereplő 900 MFt-os összeg, mely
az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás.
Az aktív időbeli elhatárolásokon belül a Bevételek aktív időbeli elhatárolása jelentős összegű,
1,05 Mrd Ft, ahol a támogatásból felhasznált, de értékcsökkenéssel még nem ellentételezett
összeget tartják nyilván.
A saját tőke a jelentős, 55.028,- eFt-os veszteség miatt a jegyzett tőke összege alá, 2.676,- eFtra csökkent. Mivel nem éri el a törvényileg meghatározott minimális, 3 MFt-os értéket, ezért a
tulajdonosoknak dönteniük kell arról, hogyan kívánják helyreállítani a Társaság saját tőkéjét.
A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek között
jelentősebb tétel az EMMI-től kapott támogatás, amit vevőkövetelésként szerepeltet a Társaság.
A rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben 8.307,- eFt-os összegéből

5.080,- eFt a DVSC LA Létesítményfenntartó Kft. felé fennálló bérleti díj, 3.227,- eFt pedig a
DVSC FUTBALL Szervező Zrt. felé fennálló reklámköltség tartozás.
Az értékesítés nettó árbevétele többszörösére, 9.199,- eFt-ról 50.633,- eFt-ra nőtt. Az egyéb
bevételek is emelkedtek, 926.246,- eFt-ról 1.198.184,- eFt-ra. A megnövekedett bevételeknek
köszönhetően többet fordított a Társaság anyagjellegű és személyi jellegű kiadásokra is.
A határozati javaslat mellékletét képezi a beszámoló és a közhasznúsági melléklet. Az üzleti
jelentés, a független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság ülésének 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.
II.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:189. §-a
tartalmazza a Kft-k saját tőkéjére vonatkozó előírásokat. E szerint az ügyvezető késedelem
nélkül köteles összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a
törzstőke törvényben meghatározott minimális összege (3 MFt) alá csökkent. Ebben az esetben
a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más
módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság
átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni.
A Társaság ügyvezetője a fentiekre tekintettel felhívta a tagok figyelmét az intézkedés
szükségességére. Tájékoztatásában leírja, hogy tekintettel az előzetesen jelzett 324.000,- Ft
veszteség csekély összegére és annak várhatóan csak átmeneti fennállására, a saját tőke
pótlásának legegyszerűbb módja a pótbefizetés elrendelése lenne. A pótbefizetést a tagoknak a
törzsbetéteik arányában lenne javasolt teljesíteni, ennek megfelelően mindhárom tag 108.000,Ft összegű pótbefizetést fizetne meg a Társaság részére. A Ptk. 3:189. § (2)-(3) bekezdései
alapján a pótbefizetés teljesítésének a taggyűlés befejezésétől számított 3 hónapon belül kell
megtörténnie.
Az ügyvezető a taggyűlésen az alábbi napirendi pontok tárgyalását javasolja:
1. A DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. 2021. évi, számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadása;
2. A társasági szerződés módosítása a pótbefizetés elrendelésének lehetővé tétele, az ülés
tartása nélkül és elektronikus hírközlő eszköz útján történő határozathozatalra
vonatkozó szabályok rögzítése, valamint a Ptk. 2022. január hó 1. napján hatályba lépett
rendelkezéseinek megfelelő esetleges változtatások érdekében;
3. A DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. veszteségének fedezésére pótbefizetési
kötelezettség elrendelése.
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.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1.§a alapján
A Közgyűlés
a Polgármester 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 DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. (Cg.: 09-09-025022,
székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12., képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját az 1. melléklet szerinti 2.140.655,- eFt mérlegfőösszeggel valamint -55.028,- eFt
adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az eredménytartalék terhére
számolja el valamint elfogadja a Társaság 2021. évi közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet
szerint.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy módosítsa a Társaság társasági szerződését a 3.
melléklet szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerint.
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a társaság saját tőkéjének helyreállítása érdekében
rendeljen el 324.000,-Ft összegű pótbefizetést, mely a tagokat a törzsbetéteik arányában terhelje
azzal, hogy a pótbefizetés teljesítésének legkésőbbi időpontja a taggyűlés döntésének
meghozatalától számított 60. nap.

4./ A Társaság tagjaként a törzsbetét arányának megfelelően fizetendő 108.000,-Ft pótbefizetés
fedezetét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5.14. melléklet 21. „Egyéb kiadások” elnevezésű
21.1.16. „Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek” előirányzat
terhére legkésőbb a taggyűlés döntésének meghozatalától számított 60 napon belül biztosítja.
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./-3./ pontokban foglaltaknak
megfelelően a tőkerendezés fedezetének rendelkezésre bocsátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a taggyűlés döntésének meghozatalától számított 60. nap
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

6./Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 1./-4./ pontokban foglalt döntésekről a
Társaság ügyvezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

7./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./-4./ pontokban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2022. május 19.

Dr. Papp László
polgármester

