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Tisztelt Közgyűlés!
A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaságot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a 69/2000. (IV. 6.) Kh. határozatával alapította meg 2000. július 1. napjával a
megszüntetett Nagyerdei Kultúrpark költségvetési szerv feladatainak ellátására, majd a társaság
2009. március 31-ével közhasznú nonprofit Kft.-vé alakult.
I.
A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően az éves beszámolóját a
2019. évi gazdálkodásáról.
A Társaság összköltség eljárással készítette el eredménykimutatását. Az előző évekhez
hasonlóan a Társaság tovább tudta növelni az értékesítés nettó árbevételét, mely a kedvező
időjárásnak is köszönhető volt. Emelkedés az állatkert és vidámpark bevétele esetén érzékelhető
az egyre nagyobb látogatottságnak köszönhetően. E bevételek növelése érdekében nagy
hangsúlyt fektetnek a marketing- és a vállalkozási tevékenységeiknek bővítésére, az állatkerti
gyűjteménybővítéssel, új attrakciók megvalósításával és a meglévők megújításával fokozzák a
Kultúrpark iránti érdeklődést. A látogatói létszám növekedésének köszönhetően a Társaság
értékesítésből származó bevételei a beszámolási időszakban mintegy 40.000,-eFt-tal
meghaladták az előző év bevételét, így 297.113,- ezer Ft értékesítés nettó árbevétellel sikerült
az évet zárni.
Az egyéb bevételeket jelentős részét a tulajdonos DMJV Önkormányzatától és a Hajdú- Bihar
megyei Kormányhivataltól származó bértámogatások teszik ki.
Az eredménytartalék összege az adózott eredmény összegével (11.228,- ezer Ft) nőtt. A
Társaság 2019. december 31-én 83.501,- ezer Ft eredménytartalékkal rendelkezett.
A 2019. évre a Társaság mínusz 4.435,- ezer Ft adózott eredménnyel zárt, melyre a megfelelő
összegű eredménytartalék nyújt fedezetet.
A Társaság 2019. évben 207.400,- ezer Ft működési célú és 26.000,- ezer Ft felhalmozási célú
támogatást kapott DMJV Önkormányzatától, mely összeget teljes mértékben felhasználta a
támogatási szerződésben megjelölt célokra.
A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti jelentés összhangban van a
beszámolóval és a Számviteli törvény előírásaival. Az előterjesztés mellékletét képezi a
felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve, a független könyvvizsgálói jelentés és az üzleti
jelentés is. A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képezi a beszámoló, valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására
kiadott 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági
melléklet.
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.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésként
úgy rendelkezik, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra
vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi,
továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet
hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020.
szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további
számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
II.
A Társaság ügyvezetőjének 2020. június 30. napjával lejár a megbízatása, ezért új ügyvezető
választása, és a Társaság Alapító Okiratának módosítása szükséges. Javaslom, hogy Dr. Nagy
Gergely Sándor kerüljön megválasztásra 2020. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig tartó
határozott időtartamra a Társaság ügyvezetőjének.

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 Alapító Okirata módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a
határozati javaslat mellékletét képezi.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 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.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:27. § (1) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109.
§ (1)-(2) bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C.
törvényben és a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra

1./ jóváhagyja a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Ady Endre u.
1., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-016935. képviseli: Dr. Nagy Gergely Sándor ügyvezető, a
továbbiakban Társaság) 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet
szerint 426.433,- ezer Ft mérlegfőösszeggel, és -4.435,- ezer Ft adózott eredménnyel azzal,
hogy azt a Társaság az eredménytartalék terhére számolja el és a 4.215 összegű negatív
adóalapot a törvényi lehetőségek szerint a következő adóévekre határolja el, valamint elfogadja
a Társaság 2019. évi közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt dokumentumok közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

legkésőbb 2020. szeptember 30.
a Társaság ügyvezetője

3./ 2020. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a
Társaság ügyvezetőjének Dr. Nagy Gergely Sándort azzal, hogy tevékenységét munkaviszony
keretében látja el. Alapbérét bruttó 680.400- Ft/hó összegben határozza meg.
4./ A 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel elfogadja a Társaság Alapító Okiratának
módosítását a 3. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
5./Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. június 17.
Dr. Papp László
polgármester

