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Tisztelt Közgyűlés!

Az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2017. 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. A 2017 évben a Társaság az Önkormányzat tulajdonában
állt, azonban az Önkormányzat Közgyűlése a 298/2017. ( XII.14.) határozatával elfogadta a
Debreceni Egyetem vételi ajánlatát és 25 % -os tulajdoni arányú üzletrészét névértéken
értékesítette.
A 2018. január 29-től hatályos Társasági Szerződés értelmében az Önkormányzat 75%-os
többségi tulajdonos, míg a Debreceni Egyetem 25% -os üzletrésszel rendelkezik.

Adózott eredmény, saját tőke adatok:
(ezer Ft)
Év

Adózott eredmény

Saját tőke

2016.

586

12.332

2017.

1.189

13.521

A saját tőke az előző évhez képest 1.189 ezer Ft-tal növekedett – a Társaság tőkeerőssége nőtt.

A Társaság a jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévi eredmény terhére 17.000 ezer Ft
céltartalékot képzett. Kötelezettségei az előző évhez viszonyítva 16.646 ezer Ft-tal csökkentek.
A Társaság bevételei emelkedtek, a közhasznú tevékenységéből származó bevétele 183.843
ezer Ft, míg a vállalkozási tevékenység bevétele 1.522 ezer Ft, melyet a Társaság közhasznú
tevékenységeire fordított.

A Társaság a tulajdonos önkormányzattól 2017. évben 119.900 ezer Ft működési és 10.000 ezer
Ft felhalmozási támogatásban részesült.
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 üzleti jelentés, a felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve és a könyvvizsgálói jelentés az
előterjesztés mellékletét képezik.

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

Határozati javaslat:
A Közgyűlés

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 3:109. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ jóváhagyásra javasolja az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4024 Debrecen,
Piac u. 20., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-025391, képviseli: Somogyi Béla ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját az 1. melléklet szerinti 80.666 ezer Ft mérlegfőösszeggel valamint 1.189 ezer Ft
adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az eredménytartalék javára
számolja el, valamint elfogadásra javasolja a közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja,
de legkésőbb 2018. május 31.

Felelős:

a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

D e b r e c e n, 2018. április 10.

Szűcs László
főosztályvezető

