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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés 29/2016. (II. 25.) határozatában szándéknyilatkozatot fogadott el a „Magyarország
2023 – Az Európa Kulturális Fővárosa” pályázat (a továbbiakban: EKF) előkészületeinek
megkezdéséről.
Dr. Hoppál Péter államtitkár egy szakmai fórumon az év végére időzítette a pályázati felhívás
megjelentetését. A kiírástól számítva 10 hónap alatt kell magyar és angol nyelven, maximált
oldalszámban, meghatározott formában elkészíteni a pályázatot.
Az indulni kívánó városok az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújthatják be pályázatukat,
amelyeket a minisztérium kizárólag formai kritériumok alapján fog ellenőrizni, majd továbbítja őket
az Európai Bizottsághoz. A végső döntést Brüsszelben hozza meg egy tízfős, nemzetközi
összetételű, független szakértőkből álló bizottság. A 2023-as év nyertes városát 2018-ban nevezi
meg a zsűri. 2019 elején az Európai Bizottság hivatalos honlapján közzéteszi a döntést.
A pályázat előkészítő szakaszában a legfontosabb, hogy időben elkezdődjön a munka. A pályázaton
korábban nyertes városok mindegyike nonprofit szervezetet hozott létre a programiroda
működtetésére. Ezt javaslom én is. A szervezet fő tevékenységi körébe tartozna a pályázat
elkészítése, az ehhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a teljes projekt PR és
marketingtevékenysége, a szervezetek és testületek közötti kommunikáció, együttműködés
biztosítása.
A szervezet ügyvezetőjének és egyben programigazgatónak javaslom Somogyi-Tóth Dánielt, aki a
Kodály Filharmónia Debrecen igazgatója, művészeti vezetője, a Csokonai Színház zeneigazgatója.
Karmester, orgonaművész. 2011 májusától a Kodály Filharmónia Debrecen igazgató-művészeti
vezetője. Kinevezése óta az intézmény látványos fejlődésnek indult. Megújult intézményi arculattal
és marketingkoncepcióval, a nemzeti minősítés kritériumainak teljesítését szem előtt tartva az
elmúlt évadokban folyamatosan növekedett a fizető néző szám. A két zenei együttest művészi
színvonalában nemzetközi szintre emelte.
A programigazgató irányítja, és fogja össze az egyes kulturális ágazat programkoordinátorait, együtt
alkotva a pályázatot előkészítő szakmai testületet. A koordinátorok felelnek a stratégia és a pályázat
ágazati szintű összeállításáért. A programigazgató azonnali feladata a működési feltételek
megtervezése, a koordinátorok kiválasztása, a széleskörű társadalmasítás elindítása.
A feladatok ellátásának szervezeti kereteit egy új, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
nonprofit gazdasági társaság biztosíthatná. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) rendelkezik a gazdasági társaság alapításának feltételeiről.
Javaslom, hogy az új gazdasági társaság EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. néven kerüljön
létrehozásra, székhelye a 4025 Debrecen, Simonffy utca 2/A. 2. emelet 13. sz. legyen. Az ingatlan a
Cívis Ház Zrt. vagyonkezelésében van, így szükséges az ingyenes használatba adáshoz utasítást
adni a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága felé.
Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek
fellobogózásáról szóló 37/2000. (XI. 29.) Kr. rendelet 7/A. §-a szerint nem engedélyköteles a
Közgyűlés által alapított gazdasági társaságok esetében a „Debrecen” név használata.
Célszerű, hogy az ügyvezető megbízási jogviszonyban lássa el a vezető tisztségviselői feladatokat,
megbízási díját bruttó 480.000,-Ft/hó összegben javaslom meghatározni.

A társaság megalapításának további feltétele a 3 millió forint összegű törzstőke biztosítása a Ptk.
3:10. §-a alapján, valamint a működéshez támogatás nyújtása 3 millió forint összegben, mely az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) rendelet 5. melléklet 20. cím
20.1.18. alcímen elkülönített „Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek”
sora terhére biztosítható.
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 alapító okiratát a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:4-10. §-a, 3:21. § (3) bekezdése, 3:26. § (1)-(4) bekezdései, 3:109. § (1)-(2)
bekezdése, 3:112. § (3) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági Ügyrendjének C) 9. r) pontjában foglaltakra
1./ Megalapítja az EKF Debrecen 2023 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye:
4025 Debrecen, Simonffy utca 2/A. 2. emelet 13. sz.) (a továbbiakban: Társaság) 2016. július 1.
napjával és elfogadja az alapító okiratát a melléklet szerint.
2./ Kijelöli a Társaság első ügyvezetőjének Somogyi-Tóth Dánielt 2016. július 1. napjától
határozatlan időtartamra azzal, hogy ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében látja el,
megbízási díját bruttó 480.000,-Ft/hó összegben határozza meg.
3./ Kijelöli a Társaság felügyelőbizottsága első tagjainak 2016. július 1. napjától 2021. július 1.
napjáig terjedő 5 év határozott időtartamra
1. Danku Attilát
2. Sebestyén Hunor Pétert
3. Dánielfy Zsoltot
akik tevékenységüket díjazás nélkül látják el.
4./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
5./ Biztosítja a Társaság alapításához szükséges 3.000.000.- Ft törzstőkét és működési támogatást
nyújt a Társaság részére 3 millió Ft összegben az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) rendelet 5. melléklet 20. cím 20.1.18. alcímen elkülönített „Önkormányzati
társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek” sora terhére.
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 5./ pontban meghatározott
fedezet rendelkezésre bocsátásáról.

Határidő: a törzstőke tekintetében: az alapító okiratban meghatározott időpontban
a működési támogatás tekintetében: a Társaság bejegyzését követően azonnal
Felelős:
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
7./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okiratot bejegyzés céljából nyújtsa be a
Cégbírósághoz, valamint készítse el a Társaság előtársasági beszámolóját, a 2016. évre vonatkozó
üzleti tervét és terjessze azokat a Közgyűlés elé.
Határidő: az alapító okirat benyújtása tekintetében: azonnal,
az előtársasági beszámoló tekintetében: a bejegyzést követő 60. napon belül,
üzleti terv elkészítése tekintetében: előtársasági beszámolóval egyidejűleg
Felelős:
a Társaság ügyvezetője
8./ Utasítja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy a Cívis Ház Zrt. vagyonkezelésében
lévő 8742/A/29 hrsz.-ú „egyéb helyiség” megnevezésű, 225 m2 alapterületű, a valóságban
Debrecen, Simonffy utca 2/A. 2. emelet 13. szám alatti ingatlant 2016. július 1. napjával
határozatlan időre térítésmentesen adja a Társaság használatába azzal, hogy az ingatlan
fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi fizetési
kötelezettség a használót terheli.
9./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 8./ pont szerinti döntésről a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnökét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
D e b r e c e n, 2016. június 15.
Dr. Papp László
polgármester

