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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pályázó a Debreceni Egyetemmel, mint
szakmai partnerrel közösen sikeresen pályázott a „Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni
Botanikus Kertben” című, TIOP 1.3.3-08/02-2009-0002 számú pályázati felhívásra. A Közgyűlés a
213/2013. (X. 24.) számú határozatával a megvalósuló beruházással létrehozott szolgáltatások
fenntartása érdekében 2013. november 1. napjával megalapította az Agóra Nonprofit Kft-t (a
továbbiakban: Társaság). A Társaság legfőbb feladata az Agóra Tudományos Élményközpont
működtetése és alapfunkciója révén, a pályázatban deklarált célok elérése. Azaz egy olyan, a
térségben egyedülálló, innovatív komplex szolgáltatásokat nyújtó közművelődési intézmény
működésének kialakítása, mely magán viseli egy európai Science Centre jellemzőit, illetve képes
teljesíteni a pályázatban deklarált stratégiai célokat. Az Agóra Tudományos Élményközpont 2015.
február 9-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
A Társaság 2015-ös üzleti évéről egyszerűsített éves beszámolót készített.
A befektetett eszközök állománya mintegy 12 millió Ft-tal 34.282,- eFt-ra csökkent az előző évihez
képest, ezen belül az immateriális javaké nőtt, míg a tárgyi eszközöké csökkent – ez nagyrész a
DMJV Önkormányzata tulajdonába adott tárgyi eszközök értéke kivezetésének köszönhető. A
forgóeszközök állománya jelentős mértékben nőtt, a pénzeszközök összege viszonylag magas,
22.412,- E Ft. A rövid lejáratú kötelezettségekkel összevetve látható, hogy a Társaság likviditása
megfelelő.
A Társaság saját tőkéje a 2014. évben „elért” -1.026,- eFt-ról 2015. évre 11.746,- eFt-ra nőtt. Ez
köszönhető egyrészt a tulajdonos Önkormányzat által a jegyzett tőke és tőketartalék emelésére felefele arányban biztosított 5 millió Ft-nak, valamint a Társaság által 2015-ben elért 7.772,- E Ft
mérleg szerinti eredménynek. A Társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a kiegészítő
melléklet részletezi. A Társaságot a tulajdonos Önkormányzat 2014. évben 65.000.000,- Ft
működési támogatásban részesítette, melynek felhasználásával a támogatási megállapodás alapján a
számviteli törvény szerinti beszámolójával számol el. Mivel a Társaság a támogatás egy részét
felhalmozási célra fordította, a támogatási megállapodás rendelkezései alapján 48.272.920,- Ft és
kamatainak megfelelő összegű kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat
felé nyilvántartott kötelezettség 2016. évben esedékes része a rövid lejáratú, a későbbi évekre
átnyúló része pedig a hosszú lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.
A Társaság 2015. évben 20.812,- E Ft közhasznú tevékenységből származó és 1.184,- E Ft
vállalkozási tevékenységből (bérbeadásból) származó árbevételt ért el. A Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1.255,- E Ft támogatást folyósított a Társaság részére.
DMJV Önkormányzata 107.469,- E Ft működési és 20.000,- E Ft felhalmozási támogatást
biztosított tárgyévben a Társaság részére.
A határozati javaslat részét képezi a beszámoló mellett 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 előterjesztés mellékletét képezi a
független könyvvizsgálói jelentés mellett a felügyelő bizottság jegyzőkönyve is.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, a 2011. évi CLXXV. törvény
46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b)
pontja alapján
1./ jóváhagyja az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2015. évi
egyszerűsített éves beszámolóját az 1. melléklet szerinti 64.330,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint
7.772,- eFt mérleg szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt az
eredménytartalék javára számolja el a Társaság, valamint a 2015. évi 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:

2016. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2016. április 18.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

