ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály
vezetője
Tárgy:
Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú
Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli törvény
szerinti beszámolója
Iktatószám:
VAGY-91463-2/2018
Ügyintéző:
Kovács Nóra
Somogyi-Tóth Dániel
ügyvezető

Feladatot jelent:

Véleményező bizottságok:

Törvényességi véleményezés ideje:

Tulajdonosi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Kulturális Bizottság
2018. május 24.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

dr. Molnár Anett

Mellékletek:
Határozati javaslat 1. melléklete
Határozati javaslat 2. melléklete
Előterjesztés 1. melléklete
Előterjesztés 2. melléklete

Tisztelt Közgyűlés!
Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) 2016. július 1.
napjával alapította Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat). A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg közhasznú nonprofit
Kft-ként működő Társaság célja az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére
vonatkozó pályázat előkészítése, összeállítása, benyújtása, valamint sikeres pályázat esetén az
elnyert Európa Kulturális Fővárosa 2023 címhez kapcsolódó programok megszervezése és
lebonyolítása.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti beszámolóját a 2017. évi gazdálkodásáról.
A Társaság 3.000,- eFt törzstőkéjének tulajdonosa az Önkormányzat. A Társaság
80.148,- eFt bevétele az Önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási támogatásból
tevődik össze. A bevételeiből finanszírozni tudta ráfordításait, az üzemi tevékenység
eredménye 508,- eFt.
Az Önkormányzat a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletében a Társaság részére 2017-ben 6.500,- eFt
felhalmozási és 111.000,- eFt működési támogatás lett előirányozva. A Társaság takarékos
gazdálkodásának köszönhetően azonban az év végén a felhalmozási támogatásból 2.353,- eFt,
míg a működési támogatásból 35.000,- eFt megtakarítás keletkezett, így ennek megfelelően
módosításra kerültek a Társasággal megkötött támogatási szerződések.
A Számviteli törvény minden vállalkozás számára kötelezően előírja a könyvvizsgálatot, de a
155. § (3) bekezdése felmentést ad e kötelezettség alól az alábbi két feltétel együttes teljesülése
esetén:
Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha
a) a vállalkozás nettó árbevétele a megelőző két üzleti év átlagában nem haladja meg a
300 millió forintot,
b) és a megelőző két évben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem haladta meg az 50
főt.
Mivel a Társaság 2016. év folyamán alakult, így e két feltételnek megfelel, tehát mentesül a
könyvvizsgálati kötelezettség alól.
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 az üzleti jelentés, valamint a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-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
1./ jóváhagyja az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen,
Simonffy u. 2/A. II. em. 13., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-028045, képviseli: Somogyi-Tóth
Dániel ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját
az 1. melléklet szerint 13.039,- eFt mérlegfőösszeggel és 474,- eFt adózott eredménnyel azzal,
hogy a Társaság a tárgyévi adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el, valamint
elfogadja a közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen eleget az 1./ pont szerinti dokumentumok
letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

D e b r e c e n, 2018. május 24.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

