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Tisztelt Közgyűlés!
A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t (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 Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítő okiratának rendelkezései
értelmében mindazon kérdésekben, amelyek a Társaság tekintetében kizárólagos alapítói
hatáskörbe tartoznak, a döntési jog a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapítójának
(DMJV Önkormányzata) kizárólagos jogkörébe lett utalva, amelynek képviseletében DMJV
Közgyűlése járhat el. Ennek megfelelően ahol a létesítő okirat alapítói döntést ír elő és/vagy
arról rendelkezik, ott minden esetben a DMJV Közgyűlésének döntését kell érteni.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolóját a
2019. évi gazdálkodásáról.
A Társaság mérlegfőösszege 142.230,-eFt. A Társaság saját tőkéje 87.378,-eFt, a tőkeerőssége
nőtt. Az eredménytartalék tárgyévben 33.414,-eFt-ot mutat. A lekötött tartalék 40.500,-eFt-os
összege a 2009. évi tulajdonosi tőkebefizetésből származik. A mérlegben egyik mérlegsoron
sem történt jelentős változás az előző időszakhoz képest.
Az előző időszakhoz képest jelentősen csökkent az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások
állománya. Ennek oka, hogy 2018. évben volt egy jelentős összegű tárgyi eszköz értékesítés,
melynek értékesítési bevétele az egyéb bevételeket, míg a kivezetett nyilvántartási értéke az
egyéb ráfordításokat növelte. A Társaság bevétele az előző évi 557.781,- eFt-ról 2019. évben
371.938,- eFt-ra csökkent.
Átlagos statisztikai létszámuk 37 fő volt, mely a beszámolási időszakban tervezetthez képest 2
fővel több, azonban a személyi jellegű ráfordítás még így sem éri el a tervben szereplő összeget.
Az Önkormányzat 312.000,-eFt működési és 2.000,-eFt felhalmozási támogatást biztosított
tárgyévben a Társaság részére, melyet a támogatási szerződésben meghatározott célra
fordítottak.
A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét 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, a
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet.
Az előterjesztés mellékletét képezi az üzleti jelentés és a független könyvvizsgálói jelentés.
A Társaság felügyelőbizottsága jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, így annak
határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
A számvitelről szóló 2000. évi C. 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.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésként
úgy rendelkezik, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra
vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi,
továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet
hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020.
szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további
számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

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, 3:120. § (2) bekezdése valamint a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi
C. törvényben és a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra,
1./ az alapítói jog gyakorlójaként jóváhagyja a MODEM Modern Debreceni Művészeti
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787,
képviseli: Koroknai Edit ügyvezető) (a továbbiakban: Társaság) 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 142.230,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 2.564,- ezer
Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság az adózott eredményt az eredménytartalék
javára számolja el, valamint a 2019. 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:

legkésőbb 2020. szeptember 30.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. június 17.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

