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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
könyvvizsgálójának (EAST-AUDIT Zrt., személyében felelős: Baloghné Tasi Judit Éva)
megbízatása 2017. július 31. napjával lejárt. A Társaság tulajdonosi összetétele a következő:
Tulajdonos
DMJV Önkormányzata
Debreceni Egyetem
DVSC Futball Szerveztő Zrt.
Összesen:

Törzsbetét összege
5.250.000,- Ft
5.250.000,- Ft
5.250.000,- Ft
15.750.000,- Ft

Üzletrész
33,33%
33,33%
33,33%
100%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 4. § (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. Az ügyvezető a
korábbi könyvvizsgálót javasolja újra megválasztani. A felügyelőbizottság jelen előterjesztés
postázását követően ülésezik, határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
A könyvvizsgáló újbóli megválasztására tekintettel módosítani szükséges a társasági
szerződést, melyben a könyvvizsgálóra vonatkozó pont módosításán túl a DVSC Futball
Szervező Zrt. tag új székhelye 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 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének
tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109.
§ (2) bekezdése, 3:130. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. (székhely: 4032
Debrecen, Nagyerdei park 12., Cg.: 09-09-006975, képviseli: Herczeg András ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg
2017. október 27. napjától 2022. október 27. napjáig terjedő határozott időtartamra az EASTAUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, Magyar
Könyvvizsgálói Kamara 001216 sorszám, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva) 30.000,Ft/hó+Áfa díj megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős
személy Baloghné Tasi Judit Éva (kamarai tagság száma: 002587).

2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
módosítsa a Társaság társasági szerződését és fogadja el az egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződést a melléklet szerint.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-2./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a társaság soron következő taggyűlésének időpontja
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2017. október 9.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

