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Tisztelt Közgyűlés!
A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Koroknai
Edit ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) közvetett tulajdonában álló gazdasági társaság. A Társaság
alapítója az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló DEMKI Nonprofit Kft., azonban a
Társaság Alapító Okirata értelmében a kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt jogköröket az
Önkormányzat gyakorolja.
A Társaság ügyvezetője 2021. június 3. napján kelt nyilatkozatával 2021. június 30. napjával
lemondott ügyvezetői tisztségéről, egyidejűleg kezdeményezte munkaviszonya közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
A fentiekre tekintettel új ügyvezető választása és ezzel párhuzamosan az alapító okirat
módosítása vált szükségessé.
Javaslom, hogy a Társaság új ügyvezetője 2021. július 1. napjától Vizi Katalin legyen.
Vizi Katalin a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen művészettörténetet hallgatott, majd az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar mesterképzésén jelenkori
művészettörténetre szakosodott. Tanulmányaival párhuzamosan okleveles festménybecsüssé
képezte magát, valamint gyakornoki programokban vett részt a Nagyházi Galéria és
Aukciósházban, a Molnár Ani Galériában, a Kovács Gábor Művészeti Alapítványnál, valamint
a Tondo Festményvizsgálati Laborban.
Szakmai pályafutását a Kálmán Makláry Fine Arts galériában kezdte, ahol olyan hiánypótló
projektek előkészítésében vett részt, mint Reigl Judit életműkiállítása a Ludwig Múzeumban,
vagy Hantai Simon kétkötetes monográfiája. Ezt követően a Faur Zsófi Galéria galériavezetője
és art fair projektmenedzsere lett, ahol évi 10 kiállítás és 5-7 nemzetközi művészeti vásáron
való szereplés megszervezése és lebonyolítása volt felelősségi köre.
A forprofit szektorban eltöltött évek után a 2018-ban újonnan megnyílt Ybl Budai Kreatív Ház
művészeti vezetője lett: a három év működés alatt a fiatal tehetségek és - többek között - Bullás
József, Fajó János, Hantai Simon reprezentatív tárlatainak megvalósításán túl a széleskörű
együttműködési háló kialakításával népszerű kiállítóhellyé tette az intézményt.
2019 novembere óta szakmai koordinátorként segítette a Magyar Nemzeti Bank által
kezdeményezett kortárs képzőművészeti gyűjtemény létrehozását, majd 2020 májusa óta tagja
az MNB Műalkotás Beszerzési Bizottságának. A Budapest Art Mentor oktatói csapatába 2020ban kapott meghívást, 2021-ben a Fonogram Zenei Díj megújuló díjtárgyának zsűrizésére
kérték fel.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése szerint a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.
A Társaság felügyelőbizottsága a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra
javasolja.
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 cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban a jogi képviselet kötelező.
A Társaság alapító okirat módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, mely a
határozati javaslat mellékletét képezi.
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
képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:27. §
(1) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése,
3:196. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a MODEM Modern Debreceni Művészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának V. fejezet 5.1. és 5.2.
pontjában foglaltakra,
1./ a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Koroknai
Edit ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) kizárólagos alapítói hatáskörben eljáró döntésre
jogosultjaként tudomásul veszi Koroknai Edit ügyvezetői tisztségről - 2021. június 30. napjával
- történő lemondását és megköszöni áldozatos szakmai munkáját.
2./ A Társaság kizárólagos alapítói hatáskörben eljáró döntésre jogosultjaként megválasztja a
Társaság ügyvezetőjének 2021. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig tartó határozott
időtartamra Vizi Katalint azzal, hogy tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el,
bruttó 800.000,-Ft megbízási díj megállapítása mellett.

3./ A 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel a Társaság kizárólagos alapítói hatáskörben eljáró
döntésre jogosultjaként elfogadja a Társaság Alapító Okiratának módosítását a melléklet
szerint.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2021. június 17.

Dr. Papp László
polgármester

