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Tisztelt Közgyűlés!
A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Koroknai
Edit ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) 2008-ban Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kezességvállalása mellett 40 millió Ft
folyószámlahitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től. Az azóta évről-évre meghosszabbításra kerülő
folyószámlahitel szerződés keretösszege 2011-ben 50 millió Ft-ra emelkedett, az
önkormányzati kezességvállalás helyett pedig az OTP Bank Nyrt. komfortlevél kibocsátását
kérte az Önkormányzattól biztosíték gyanánt.
Az Önkormányzat Közgyűlése legutóbb 2019-ben a Társaság folyószámlahitel szerződésének
meghosszabbításáról szóló 213/2019. (XI.7.) határozatában foglaltak alapján alapítóként
egyetértett azzal, hogy a Társaság és az OTP Bank Nyrt. között fennálló folyószámla
hitelszerződés 30.000.000,- Ft összegben meghosszabbításra kerüljön legkésőbb 2020.
december 30. napjáig. A döntés alapján a szükséges intézkedések megtörténtek és a
folyószámlahitel szerződés meghosszabbításra került, ám annak közelgő lejáratára tekintettel
újból döntésre van szükség.
A Pénzügyminiszternek a Hivatalos Értesítő 2019. évi 67. számában közzétett közleménye
alapján a Társaság kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősül. A Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerint a
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletet - amennyiben az
naptári éven túl lejáró futamidejű adósságot keletkeztet - érvényesen az államháztartásért
felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik, melynek 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szervezet
a hozzájárulás iránti kérelmét a tulajdonosnak küldi meg, aki ha egyetért vele, továbbítja azt az
államháztartásért felelős miniszternek.
A Társaság Felügyelőbizottsága a 2020. szeptember 16. napján megtartott ülésén az
előterjesztést megtárgyalta, a döntést tartalmazó jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 2011. évi CXCIV. törvény 9. §-a, a
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a MODEM Modern Debreceni
Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 5.1. és 5.2. pontjára
1./ az alapítói jogok gyakorlójaként egyetért azzal, hogy a MODEM Modern Debreceni
Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09016787, képviseli: Koroknai Edit ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) és az OTP Bank Nyrt.
között fennálló folyószámlahitel szerződés meghosszabbításra kerüljön 2020. december 31.
napjától 30.000.000,- Ft összegben legkésőbb 2021. december 30. napjáig, ezért a Társaság
kérelmét az előzetes hozzájárulás megadása érdekében továbbítja az államháztartásért felelős
miniszterhez.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a kérelmet küldje meg az államháztartásért
felelős miniszternek.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az előzetes hozzájárulás megadását követően az 1. pontban
foglaltaknak megfelelő tartalmú hitelszerződés módosításához szükséges, a melléklet szerinti
komfortlevél aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
4./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az előzetes hozzájárulás megadását követően a
hitelszerződést írja alá.
Határidő: az előzetes hozzájárulás megadását követően azonnal
Felelős: a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. szeptember 16.

Dr. Papp László
polgármester

