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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése a
78/2021. (IX. 30.) határozata értelmében 2021. október 1. napjával 3.000.000,- Ft törzstőkével
megalapította a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság)
azzal a céllal, hogy a hatékonyabb feladatellátás érdekében jogutód nélkül megszüntetésre
kerülő Kodály Filharmónia Debrecen, mint költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot
(kulturális szolgáltatás) szakmai jogutódként lássa el.
A cégbíróság változásbejegyző végzése értelmében a Társaság 2021. december 31-ével szerezte
meg a közhasznú jogállást, a közfeladat ellátását azonban a Társaság – a Közgyűlés fenti
döntése értelmében – ténylegesen 2022. január 1. napjával kezdte meg. Erre tekintettel a
Társaságnak közhasznúsági mellékletet kell benyújtania a beszámoló részeként, mely azonban
érdemi adatokat még nem tartalmaz, a jogszabályi követelmények miatt azonban szükséges.
A Társaság elkészítette a 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.
Tekintettel arra, hogy a Társaság 2022. január 1. napjával vette át a költségvetési szerv
feladatait, valamint a feladatellátáshoz szükséges vagyonelemek is a mérleg fordulónapja után
kerültek átadásra a Társaság részére, a beszámoló információ-tartalma ennek megfelelő.
A Társaság az Önkormányzattól a törzstőkén felül 80,- eFt de minimis támogatást kapott a
kezdeti működési költségekre.
Az eszközoldalon mindössze a 3.019,- eFt bankszámlaegyenleg, a forrásoldalon pedig 3.000,Ft jegyzett tőke és a bevételek passzív időbeli elhatárolása soron 19,- eFt található.
Az eredménykimutatásban 61,- eFt egyéb bevétel szerepel, ami az Önkormányzati támogatás
tárgyévben felhasznált összege – cégeljárás díja 18,- eFt, továbbá bank- és egyéb költségek 43,eFt értékben. Adózott eredménye nem keletkezett.
A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képezi a beszámoló és 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, amely a
közhasznú eredménykimutatással együtt dokumentálja a Társaság közhasznú jogállását.
Az üzleti 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 31ig kötelesek letétbe helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve éves
beszámolójukat.
Somogyi-Tóth Dániel a Társaság ügyvezetői feladatin túlmenően a Társaság székhelyétől eltérő
helyen is ellát művészeti/zenei vezetői feladatokat.
A fentiekre figyelemmel, valamint a Társaság operatív, mindennapi működésének biztosítása
érdekében indokolt, a Társaság cégjegyzésére jogosultak körének bővítése oly módon, hogy az
ügyvezető önálló aláírási joga mellett az ügyvezető által írásban aláírásra feljogosított dolgozók
ketten együttesen írhassanak alá.

A cégjegyzésre jogosultak körében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény módosításával összefüggésben (az üzletrész keletkezése, a társaság többszemélyessé
válása, a törzstőke leszállítása, illetve a felügyelőbizottság határozathozatala) szükséges a
Társaság alapító okiratának módosítása.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen.
A Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jogi képviselő elkészítette, az a
határozati javaslat 3. mellékletét képezi.
A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta, azt a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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 Polgármester előterjesztésére
a 2006. évi V. törvény 8. §-a, a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102.§ (1) bekezdése, 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 foglaltakra
1./ mint a Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen,
Simonffy u. 1/C., cégjegyzékszám: 09-09-033336, képviseli: Somogyi-Tóth Dániel ügyvezető,
a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja, jóváhagyja a Társaság 2021. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 3.019,- eFt mérlegfőösszeggel valamint 0,- eFt
adózott eredménnyel, továbbá elfogadja a Társaság 2021. évi közhasznúsági mellékletét a 2.
melléklet szerint.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja módosítja a Társaság alapító okiratát és egységes
szerkezetben elfogadja a 3. melléklet szerint.
3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./-2./ pont szerinti dokumentumok közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

a beszámolóra: 2022. május 31.
az alapító okiratra: azonnal
a Társaság ügyvezetője

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

Dr. Papp László
polgármester

