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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 2018. évi gazdálkodásáról.
A befektetett eszközök állománya az előző évihez képest mintegy 111.341 ezer Ft-tal nőtt, melynek
jelentős része a TAO támogatásból megvalósuló Hódos Imre Rendezvénycsarnok közösségi tereinek
felújítása, valamint egy autóbusz vásárlása kapcsán keletkezett.
Adózott eredmény, saját tőke adatok:
Év
Adózott eredmény
2017.
1.439
2018.
- 24.272

(ezer Ft)
Saját tőke
113.995
89.723

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 89.723,- eFt-os, igen magas összeget.
Rövid lejáratú kötelezettségei főként az államháztartással,
kötelezettségeket, továbbá ide könyvelt előleget tartalmaznak.

munkavállalókkal

szembeni

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 24.272 ezer Ft-os adózott eredmény nagyrész annak köszönhető, hogy a Szerencsejáték
Zrt. a tervezetthez képes jóval alacsonyabb támogatást biztosított a Társaság részére, tekintettel arra,
hogy a csapat várhatóan nem játszik nemzetközi mérkőzéseket ebben az évadban.
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.
II.
DMJV Önkormányzata tulajdonában, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
üzemeltetésében van a Hódos Imre Rendezvénycsarnok. A Társaság a versenysport és az utánpótlás
csapatok edzéseinek, mérkőzéseinek lebonyolítása érdekében a Debreceni Sportcentrum Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel terembérleti szerződést kötött a Hódos Imre Rendezvénycsarnokra.

A hatályos jogszabályi előírások lehetőséget nyújtanak arra, hogy a Rendezvénycsarnok felújításához
TAO támogatásra pályázzon a Társaság, mely pályázat benyújtásra került, ahol a Magyar Kézilabda
Szövetség összesen 234.402.260,-Ft támogatást ítélt meg, melyhez 70.816.393,-Ft önrész biztosítása
szükséges. Ezen támogatás keretében kerül megvalósításra a férőhelyek bővítése, a büfé teljes
felújítása, valamint a belső hideg- és melegburkolatok cseréje.
A Társaság kérelemmel fordult DMJV Önkormányzatához, hogy biztosítsa a szükséges önrészt.
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, 3:120. § (2) 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 Kézilabda Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai u. 32-34., Cg.:
09-09-006540, képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a
Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját a melléklet szerint
443.671,- eFt mérlegfőösszeggel és mínusz 24.272,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott
eredményt az eredménytartalék terhére számolja el a Társaság.
2./ Biztosítja a Társaság részére a „Hódos Imre Rendezvénycsarnok felújítása” tárgyú, be/SFP06274/2018/MKSZ számú pályázat keretében megvalósuló beruházás önrészét, de legfeljebb 71
millió forintot, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5.13. melléklet 16.2.1.3. „DVSC Kézilabda Kft. támogatása”
sora terhére.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint képviselje
az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2019. május 31.
a Polgármester

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételéről, valamint a Társaság ügyvezetőjének értesítéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2019. május 16.

Dr. Papp László
polgármester

