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Tisztelt Közgyűlés!
A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. (a továbbiakban: Társaság) 152.020,- eFt
törzstőkéjének három törzsbetét tulajdonosa van, az AIRPORT DEBRECENI HOLDING
Vagyonkezelő Zrt., a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).
2021. április 22. napjától a Társaság tulajdonosi összetétele a következő:
AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Zrt.
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
DMJV Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

23,98%
25,02%
51%

A Társaság 2020. évi adózott eredménye a taggyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti
beszámoló alapján -491.533,- eFt. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 3:189. §-a alapján a veszteség rendezése miatt a tagoknak intézkedést kell
hozni a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében oly módon, hogy vagy ázsiós tőkeemelésről
vagy a pótbefizetés előírásáról hoz döntést a taggyűlés.
Tekintettel arra, hogy a Társaságban történő állami tulajdonszerzésről szóló 1873/2020. (XII.
2.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
társaságokért felelős ügyvezető igazgatójának tájékoztatása alapján már folyamatban van a
pénzügyi és a jogi átvilágítás, ezért a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében pótbefizetés
előírására teszek javaslatot.
Pótbefizetésként összesen legalább akkora összeget szükséges meghatározni, ami a saját tőke
összegét megemeli annyira, hogy az elérje a jegyzett tőke összegét, ez ebben az esetben
491.543,- eFt, mely magában foglalja az adózott eredmény miatt keletkezett veszteséget is.
A pótbefizetésről a társasági szerződés jelenleg nem rendelkezik, ezért szükséges a pótbefizetés
szabályait meghatározni, továbbá a tulajdonosi összetétel jövőbeli változására tekintettel a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. érdekérvényesítésének erősítése érdekében indokolt a működési
szabályokat, hatásköröket kiegészíteni.
A Társaság tagjai a 2021. május 28. napján megtartott taggyűlésen a törzsbetétek arányától
eltérő mértékű pótbefizetés előírására tettek javaslatot, ezért szükséges módosítani Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat- és hatáskörében eljáró polgármester 611/2021. (V.
25.) PM határozatát oly módon, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 221.292.659,-Ft, az
AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Zrt. 19.563.411,-Ft, Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata 250.686.930,-Ft összegű pótbefizetés megfizetésére legyen
köteles.
Bár az AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Zrt. a törzsbetétének arányánál
alacsonyabb összegben vállal részt venni a pótbefizetésből, ám szerződést kíván kötni a
Társasággal, melyben a Társaság részére a korábban hatályos társasági szerződés alapján
teljesített pótbefizetéssel kapcsolatos követeléséből 98.308.600,-Ft összegű pótbefizetés
visszatérítési igényéről a Társaság javára lemond. Ez a Társaság számára kedvező, hiszen
csökken a hosszú lejáratú kötelezettségállománya, és javulnak a pénzügyi mutatói.
A Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján a taggyűlés hatásköre ezen szerződés megkötésének
jóváhagyása.

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 társasági szerződésének változásokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezetét a jogi
képviselő elkészítette, az a határozati javaslat mellékletét képezi.
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 képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Fentiekre figyelemmel kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
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 Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §a, a 2013. évi V. törvény 3:88. § (2) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) bekezdése, 3:112. § (3)
bekezdése, 3:188. § (2) bekezdése, 3:189. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel a 611/2021. (V. 25.)
PM határozatra

1./ hatályon kívül helyezi „A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 2020. évi
számviteli törvény szerinti beszámolójáról szóló 611/2021. (V. 25.) PM határozat 2./-6./
pontjait.
2/. Javasolja a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. (székhely: 4030 Debrecen,
Repülőtéri út 12. sz., cégjegyzékszám: 09-09-005171, képviseli: Vajda János ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy a Társaság saját tőkéjének helyreállítása
érdekében rendeljen el 491.543.000,-Ft összegű pótbefizetést oly módon, hogy a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. 221.292.659,-Ft, az AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő
Zrt. 19.563.411,-Ft, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 250.686.930,-Ft összegű
pótbefizetés megfizetésére legyen köteles legkésőbbi 2021. szeptember 24. napjáig.
3./ A Társaság tagjaként fizetendő 250.686.930,-Ft pótbefizetés fedezetét Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 5.14. melléklet 21. „Egyéb kiadások” elnevezésű 21.1.17. „Önkormányzati társasági
tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek” előirányzat terhére legkésőbb 2021. szeptember 24.
napjáig biztosítja.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban foglaltaknak megfelelően a
tőkerendezés fedezetének rendelkezésre bocsátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2021. szeptember 24.
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

5./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a tőkerendezés biztosítása érdekében módosítsa a
Társaság társasági szerződését a melléklet szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződés szerint.
6./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a Társaság és az AIRPORT
DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Zrt. között kötendő olyan tartalmú megállapodást,
mely alapján az AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Zrt. a Társaság részére
teljesített pótbefizetéssel kapcsolatos követeléséből 98.308.998,-Ft összegű pótbefizetés
visszatérítési igényéről a Társaság javára elmond.
7./ Mint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Holding) egyedüli tagja utasítja a
Holding vezérigazgatóját, hogy a Társaság soron következő taggyűlésén a 2./, és 5./-6./.
pontokban foglaltaknak megfelelően képviselje a Holdingot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlése
a Holding vezérigazgatója

8./Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./-7./ pontokban foglalt döntésekről a
Társaság ügyvezetőjét és a Holding vezérigazgatóját értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

9./ Felkéri a polgármestert, hogy Társaság taggyűlésén a 2./-6./ pontokban foglaltak szerint
képviseli az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2021. június 8.

Szűcs László
főosztályvezető

