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Tisztelt Közgyűlés!
A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaságot 2006. június 1. napjával alapította
DMJV Önkormányzata. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg közhasznú
nonprofit Kft.-ként működő Társaság célja művészeti értékek létrehozása, megőrzése, a művészeti
alkotó munka feltételeinek javítása, főtevékenysége művészeti létesítmények működtetése.
I.
A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
ügyvezetőjének, Gergely Gabriellának a megbízatása 2016. december 31. napjával lejár. A Társaság
új ügyvezetőjének javaslom megválasztani Koroknai Editet.
Koroknai Edit 2006-ban a MODEM munkatársaként aktívan részt vett a művészeti központ
megnyitását segítő munkában, az első, majd a további kiállítások kommunikációjában,
szervezésében. Olyan jelentős tárlatok kommunikációs és sajtómunkáit vezette, mint például a 99
év, a Hétköznapi kommunizmus, az Aba-Novák, a barbár zseni, A mindenség modellje, a
Messiások, Reigl Judit, Aknay János vagy Bukta Imre életmű-kiállítása. Külső kapcsolati és
kommunikációs munkatársként azon dolgozott, hogy a MODEM valóban a hazai és a kelet-középeurópai kulturális színtér egyik meghatározó helyévé váljon, s a modern és kortárs képzőművészeti
szcéna megkerülhetetlen színtereként működjön. 2008-tól több művészeti központ, így a budapesti
Műcsarnok, az Ernst Múzeum, az egri Kepes Intézet kommunikációs munkájában vállalt szerepet.
2011 és 2016 között a Műcsarnok kommunikációs tanácsadója és marketing szakembere, majd
kommunikációs vezetője volt, 2016-tól a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársa.
Emellett képzőművészeti albumok, irodalmi kötetek, művészeti folyóiratok szerkesztője, lektora,
korrektora, olvasószerkesztője. Eddigi munkái, valamint a kortárs képzőművészeti élet területén
szerzett szakmai tapasztalatai alkalmassá teszik arra, hogy a Társaság ügyvezetői feladatait magas
szakmai színvonalon ellássa.
A Tisztelt Közgyűlés a 252/2016. (IX. 15.) határozatával döntött arról, hogy 2017. január 1. napjától
kezdődően határozatlan időtartamra ingyenes hasznosításba adja a Társaság részére a Sesztina
Galériaként működő, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező helyiséget,
tekintettel arra, hogy a Társaság a kortárs kiállító tér működtetésével önkormányzati közművelődési
feladatot lát el. Ezen ingatlant indokolt a Társaság alapító okiratában telephelyként feltüntetni. Az új
telephely felvételének, valamint az ügyvezetőre vonatkozó változásnak megfelelően az alapító
okirat módosítása szükséges.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. 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 jogi képviselője elkészítette a társasági szerződés módosítását, mely a határozati javaslat 1.
mellékletét képezi.
II.
A Társaság 2008-ban DMJV Önkormányzata kezességvállalása mellett 40 millió Ft folyószámla-hitelt vett fel az OTP Bank Nyrt-től. Az azóta évről-évre meghosszabbításra kerülő folyószámlahitelszerződés keretösszege időközben 50 millió Ft-ra emelkedett, az önkormányzati kezességvállalás
helyett pedig az OTP Bank Nyrt. komfortlevél kibocsátását kérte a tulajdonos önkormányzattól biztosíték gyanánt.
DMJV Önkormányzat Közgyűlése legutóbb tavaly az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő

intézkedésekről szóló 203/2015. (X. 29.) határozatának 14. pontjában alapítóként egyetértett azzal,
hogy a Társaság és az OTP Bank Nyrt. között fennálló vállalkozói folyószámla hitelszerződés
50.000.000,- Ft összegben meghosszabbításra kerüljön legkésőbb 2016. december 31. napjáig. A
döntés alapján a szükséges intézkedések megtörténtek és a folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításra került, ám annak közelgő lejáratára tekintettel újból döntésre van szükség.
A Társaság a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a Hivatalos Értesítő 2015. évi 66. számában 2015.
12. 30. napján közzétett közleménye alapján kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősül. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
Stabilitási törvény) 9. § (1) bekezdése alapján a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. A hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.
A rendelet kimondja, hogy a szervezet a kérelmét a tulajdonosnak küldi meg, aki ha egyetért vele,
továbbítja azt az államháztartásért felelős miniszternek.
A Társaság Felügyelő Bizottsága az előterjesztést a Tisztelt Közgyűlés üléséig megtárgyalja,
döntése az ülésen ismertetésre kerül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. §-a, 3:112. § (1) bekezdése, 3:196. § (1) bekezdése, a 2011. évi
CXCIV. törvény 9. §-a, a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a MODEM Modern
Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 5.2. pontjára, valamint a
252/2016. (IX. 15.) határozatra
1./ a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság)
ügyvezetője megbízásának lejártára tekintettel 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra megválasztja Koroknai Editet a Társaság ügyvezetőjének azzal, hogy
ügyvezetői feladatait munkaviszony keretében látja el és alapbérét bruttó 400.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti munkaszerződést készítse
elő.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

3./ Elfogadja a Társaság Alapító Okirat módosítását az 1. melléklet szerint.
4./ Felhatalmazza a Polgármestert a 2./ pont szerinti munkaszerződés és a 3./ pont szerinti Alapító
Okirat módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Polgármester

5./ Alapítóként egyetért azzal, hogy a Társaság és az OTP Bank Nyrt. között fennálló vállalkozói
folyószámla hitelszerződés 50.000.000,- Ft összegben meghosszabbításra kerüljön legkésőbb 2017.
december 31. napjáig, ezért az államháztartásért felelős miniszterhez kérelmet nyújt be az előzetes
hozzájárulás megadása érdekében.
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a kérelmet nyújtsa be az államháztartásért
felelős miniszterhez.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
7./ Felkéri a Polgármestert az előzetes hozzájárulás megadását követően az 5. pontban foglaltaknak
megfelelő tartalmú hitelszerződés módosításához szükséges 2. melléklet szerinti komfortlevél aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
8./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az előzetes hozzájárulás megadását követően a hitelszerződést írja alá.
Határidő: az előzetes hozzájárulás megadását követően azonnal
Felelős: a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2016. november 8.
Dr. Papp László
polgármester

