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Tisztelt Közgyűlés!
Az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2021. évi
számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.
A Társaság 3.000 ezer Ft törzstőkéjének tulajdonosai Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2.250.000,- Ft törzsbetéttel és a Debreceni
Egyetem 750.000,- Ft törzsbetéttel.
Adózott eredmény, saját tőke adatok:
(ezer Ft)
Év

Adózott eredmény

Saját tőke

2019.

123

13.798

2020.

16

13.814

2021.

161

13.975

A Társaság összes bevétele 240.487,- ezer Ft, a közhasznú tevékenységéből származó bevétele
224.642,- ezer Ft, míg a vállalkozási tevékenység bevétele 584,- ezer Ft, melyet a Társaság
közhasznú tevékenységeire fordított. Értékesítésének nettó árbevétele 112.654,-eFt-ról 79.757,eFt-ra csökkent.
A Társaság a jövőbeni költségek fedezetére a korábbi évben eredménye terhére 12.600,- ezer
Ft céltartalékot képzett, mely 2021. évben felhasználásra került. Kötelezettségek közül a
rövidlejáratú kötelezettségeinek összege 16.909,- eFt, mely a különböző járuléknemek fizetési
kötelezettségéből adódik. A Társaság hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.
Követeléseinek összege 23.393,- ezer Ft, mely nagyrészt a GINOP 3.1.1 pályázati támogatásból
tevődik össze.
A beszámoló alapján megállapítható, hogy a Társaság 2021-ben is nyereségesen folytatta
tevékenységét, a vállalkozás működésének feltételei 2022-ben is biztosítottak.
A Társaság a tulajdonos önkormányzattól 2021. évben 119.167,- ezer Ft működési és 2.500,ezer Ft felhalmozási támogatásban részesült, mely támogatások felhasználásra kerültek.

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.
Az üzleti jelentés, a független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság ülésének
jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezik.

A Számviteli 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.
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 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 képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
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 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, a
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) 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 foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-025391, képviseli: Somogyi Béla ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját az 1. melléklet szerinti 139.495,- ezer Ft mérlegfőösszeggel valamint 161,- ezer
Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az eredménytartalék javára
számolja el, valamint elfogadásra javasolja a Társaság közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet
szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.

Határidő:

2022. május 31.

Felelős:

a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2022. április

Szűcs László
főosztályvezető

