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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 2000. július 1. napjával a
megszüntetett Nagyerdei Kultúrpark költségvetési szerv feladatainak ellátására, majd a társaság
2009. március 31-ével közhasznú nonprofit Kft.-vé alakult.
A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Társaság) elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek ( a
továbbiakban: Számviteli törvény) megfelelően az éves beszámolóját a 2021. évi
gazdálkodásáról.
A Társaság belföldi értékesítésének nettó árbevétele 298.786,- ezer Ft összegben
jegyértékesítésből, táborszervezésből, bérbeadásból, áru- és anyagértékesítésből tevődik össze.
2021. évben a világjárvány következtében a Társaság 120 napot volt kénytelen zárva tartani,
ennek ellenére a látogatói létszám 148.835 fő volt, ami a 2019. évi szintre állt vissza a 2020.
évi (115.389 fő) jelentős visszaesést követően, melyet tükröz a tárgyévben elért árbevétel is.
A Társaság a tulajdonos önkormányzattól 2021. évben 190.000,- ezer Ft működési és 28.000,ezer Ft felhalmozási támogatásban részesült, mely támogatások felhasználása a beszámoló
kiegészítő mellékletében részletesen bemutatásra került. A Társaság a fentieken kívül egyéb
bevételként számolja el a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által nyújtott, illetve más
intézményektől, magánszemélyektől kapott támogatásokat.
Kötelezettségek közül a rövidlejáratú kötelezettségeinek összege 45.175,- eFt, melyek a
szállítókkal, munkavállalókkal szembeni kötelezettségek, illetve az adóhatósággal szembeni
kötelezettségek. A Társaság hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik. Követeléseinek
összege 10.816,- ezer Ft, nagyrészt az ÁFA követelésből áll.
Vagyoni helyzetét tekintve a saját tőke aránya az összes forráson belül 1,08%-kal növekedett.
A likviditási mutatók az előző évhez képest romlást mutatnak, azonban a Társaság likvid
eszközei így is fedezetet nyújtanak az év végén fennálló kötelezettségekre.
A Társaságnak előző évről áthozott céltartaléka nem volt, illetve 2021. évben sem képzett
céltartalékot.
A beszámoló alapján megállapítható, hogy a Társaság 2021. évi bevételei nem fedezték a
működésével kapcsolatos ráfordításokat, így üzemi (üzleti) eredménye mínusz 3.406,-ezer Ft.
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 1.-3. mellékletét képezik.
A Számviteli törvény 153-154. §-a 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 CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:109. § 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./ mint a „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1., cégjegyzékszám: 09-09-016935,
képviseli: Dr. Nagy Gergely Sándor ügyvezető, a továbbiakban Társaság) egyedüli tagja,
jóváhagyja a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerinti
430.973,- ezer Ft mérlegfőösszeggel, valamint mínusz 3.291,- ezer Ft adózott eredménnyel
azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az eredménytartalék terhére számolja el, továbbá
elfogadásra javasolja a Társaság közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumok közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2022. május 19.

Szűcs László
főosztályvezető

