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Tisztelt Közgyűlés!
A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (a továbbiakban: Társaság) 2006. június 1. napjával alapította Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). A közvetett önkormányzati
tulajdonban lévő, jelenleg közhasznú nonprofit Kft.-ként működő Társaság célja művészeti
értékek létrehozása, megőrzése, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása,
főtevékenysége pedig művészeti létesítmények működtetése.
A Társaság alapító okiratának V. fejezet 5.1. pontja alapján a Társaság egyszemélyi tagja,
vagyis a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság létesítő okiratának rendelkezései értelmében mindazon kérdésekben,
amelyek a Társaság tekintetében kizárólagos alapítói hatáskörbe tartoznak, a döntési jog a
DEMKI Nonprofit Kft. alapítójának (Önkormányzat) kizárólagos jogkörébe lett utalva,
amelynek képviseletében az Önkormányzat Közgyűlése járhat el. Ennek megfelelően ahol a
létesítő okirat alapítói döntést ír elő és/vagy arról rendelkezik, ott minden esetben az
Önkormányzat Közgyűlésének döntését kell érteni.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2021. évi gazdálkodásáról.
A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök állománya jelentős 128.833,- eFt-tal, azon
belül is a művészeti alkotások 91.060,- eFt-os értéket képviselnek.
A készletek között csak árukat tart nyilván, ezek értéke 16.352,- eFt-ról 19.649,- eFt-ra nőtt. A
követelések állománya jelentősen gyarapodott, az egyéb követelésekből 20.078,- eFt ÁFAkövetelés, 9.498,- eFt pedig szolgáltatási előleg. A viszonylag magas ÁFA-követelés abból
adódik, hogy a Társaság kiadásainak nagy része a negyedik negyedévben jelentkezett. Erre
vezethető vissza az is, hogy bár eredményt termelt a Társaság, mégis jelentős összegű
folyószámlahitellel zárta az évet. Az ÁFA-követelés összege visszaigénylésre került és 2022.
február 9-én a Társaság számlájára meg is érkezett, jelentősen javítva ezzel a likviditást. A
Társaság értékpapírral nem rendelkezik, a pénzeszközök állománya némileg csökkent az előző
évhez képest.
A Társaság jegyzett tőkéje 3.000,- eFt, saját tőkéje az adózott eredmény 12.339,- eFt-os
összegével 114.577,- eFt-ra nőtt. A Társaság céltartalékot nem képzett, hátrasorolt és hosszú
lejáratú kötelezettsége nincs. Rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya 48.343,- eFt,
melyből 21.538,- eFt folyószámlahitel, 14.818,- eFt szállítói tartozás, 11.987,- eFt pedig egyéb
rövid lejáratú kötelezettség.
Az értékesítés nettó árbevétele 12.098,- eFt, az egyéb bevételek összege 270.078,- eFt. Az
anyagjellegű ráfordítások a 2020. évi összeg mintegy harmadával nőttek, a legnagyobb
mértékben az igénybe vett szolgáltatások értéke nőtt, mely leginkább a „Párizsi absztraktok”
kiállítás megrendezésének köszönhető. A személyi jellegű ráfordítások értéke némileg
kevesebb, mint 2020-ban. A pénzügyi műveletek eredménye a folyószámlahitel
következményeként -244,- eFt.
Az Önkormányzat 243.800.213,- Ft működési és 22.636.287,- Ft felhalmozási támogatást
biztosított tárgyévben a Társaság részére, melyet a támogatási szerződésben meghatározott
célra fordítottak.

A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képezi a Társaság éves beszámolója és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.
30.) Korm. rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet, amely a közhasznú
eredménykimutatással együtt dokumentálja a Társaság közhasznú jogállását.
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 (a továbbiakban: Kat. tv.) 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 az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni 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, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése,
3:129. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés
b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényben foglaltakra

1./ az alapítói jog gyakorlójaként jóváhagyja a MODEM Modern Debreceni Művészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 13., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Vizi Katalin ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) 2021. évi
számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 183.870,- eFt
mérlegfőösszeggel és 12.339,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság az adózott
eredményt az eredménytartalék javára számolja el, valamint a 2021. 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:

2022. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. május 19.

Szűcs László
főosztályvezető

