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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 kizárólagos 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.
1./ A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolóját
a 2017. évi gazdálkodásáról.
A Társaság mérlegfőösszege 217.238,- eFt. Befektetett eszközeinek állománya továbbra is
csökkent az előző évihez képest, mely leginkább az értékcsökkenés elszámolásának tudható be.
Jelentős összegű tárgyieszköz-állománya főként az Észak-Alföldi Operatív Program keretében
megvalósított, 2011. évben aktivált beruházásnak köszönhető. A támogatást a mérleg forrásoldalán a passzív időbeli elhatárolások soron könyvelték, abból évente a megvalósult beruházás
értékcsökkenését oldják fel, mely a halasztott bevételek soron kerül elszámolásra.
A Társaság saját tőkéje 64.576,- eFt-ra nőtt. Az eredménytartalék tárgyévben 4.475,- eFt-ot
mutat. A lekötött tartalék 40.500,- eFt-os összege a 2009. évi tulajdonosi tőkebefizetésből
származik.
A Társaság értékesítésének nettó árbevétele százalékosan nőtt az előző évekhez képest,
egyéb bevételei szintén nőttek 60.586 eFt-ról 110.753 eFt-ra, mely a jóval magasabb összegű
önkormányzati támogatásnak tudható. Az Önkormányzat 90.850,- eFt működési és 8.150,- eFt
felhalmozási támogatást biztosított tárgyévben a Társaság részére.
A Társaság bevételeinek növekedése ellenére szükséges a 2009. évben felvett folyószámla-hitel
megléte, mely a mérlegforrás oldalán, a rövid lejáratú kötelezettségek között jelenik meg
22.299,- eFt összegben.
Az előterjesztés mellékletét képezi a felügyelő bizottság ülésének jegyzőkönyve, a független
könyvvizsgálói jelentés, valamint az üzleti jelentés is. 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.
2./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 257/2017. (XI. 23.)
határozata bővítette a Társaság feladatait. 2018. január 1-jétől a Társaság a Déri Múzeumtól
átvette a művészeti központ által biztosított közfeladatokat (kivéve az Antal-Lusztiggyűjtemény kezelését) 17 fő továbbfoglalkoztatási kötelezettsége mellett.
A Társaság ügyvezetőjének megválasztása óta a cég feladatai jelentős mértékben bővültek, és
ez a feladatbővülés nincs összhangban az ügyvezető, Koroknai Edit munkabérével, akinek az
alapbére jelenleg havi bruttó 450 ezer forint.
Javaslom a Társaság ügyvezetőjének munkabérét 2018. június 1. napjától 650 eFt/hó-ra
megemelni.

E tárgyban a felügyelő bizottság jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, határozata a
Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
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 295/2016.
(XI. 24.) határozatban és a 29/2017. (II. 16.) határozatban foglaltakra
1./ 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) 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet
szerint 217.238,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 9.551,- ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy
a Társaság az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el, valamint a 2017. 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:

2018. május 31.
a Társaság ügyvezetője

3./ 2018. június 1. napjától a Társaság ügyvezetőjének Koroknai Editnek az alapbérét bruttó
650.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 3./ pont szerinti munkaszerződést
készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2018. május 23.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

