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Tisztelt Közgyűlés!
A FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Központ Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban:
Társaság) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
2003. június 26. napjával alapította.
Magyarország egyik legnagyobb rendezvényszervező társaságaként a fő céljuk az
értékteremtés, a város kulturális életének felpezsdítése, valamint közösségi tér biztosítása - a
társaság által működtetett - Kölcsey Központ, Apolló mozi és a Szabadtéri Színpad
hasznosításának keretei között.
2017. évtől a Társaság aktívan közreműködik Debrecen város, valamint a debreceni régió
turisztikai népszerűsítésében, melynek keretében kommunikációs-, a jövőbeni turisztikai
fejlesztések érdekében szakmai tanácsadói tevékenységet végez.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2018. évi gazdálkodásáról.
A Társaság tárgyi eszközeinek értéke az előző évi 116.417,- eFt-hoz képest 152.580,- eFt-ra
emelkedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 3.597,- eFt, amely az egyes szerződésekhez
kapcsolódó óvadékok, kauciók összege. Forgóeszközeinek állománya jelentősen meghaladja a
rövid lejáratú kötelezettségek állományát. A Társaság előző évi követelés-állománya 57.489,eFt, melynek nagy része (37.373,- eFt) az áruszállításból és szolgáltatásokból, illetve egyéb
követelés (20.116,- eFt) címen nyilvántartott követelés. A Társaság által foglalkoztatottak
száma 71 fő, mely a korábbi évhez képest 4 fős létszámnövekedést jelent, melyet az évről évre
bővülő feladatok ellátása indokolja.
A Társaság saját tőkéje 251.744,- eFt, mely a jegyzett tőkéből, az eredménytartalékból és az
adózott eredményből áll. A saját tőke csökkent az előző évhez képest, ami az előző év negatív
előjelű adózott eredménnyel magyarázható. Az eredménytartalék értéke 251.744,- eFt, az
adózott eredmény értéke - a tervezett mínusz 163.462,- eFt-hoz képest - mínusz 37.797,- eFt.
A Társaság bevételei az előző évhez képest emelkedtek, azonban ez a bevétel még így sem
fedezte a költségeket. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős részét kitevő jegybevétel
összege (302.526.- eFt) 28%-kal maradt el az előző évhez viszonyítva, ám a bérbeadás
(211.617.- eFt) és reklámbevétel (67.598.- eFt) meghaladja a 2017-es év bevételét. A Társaság
üzemi eredménye az előző év (mínusz 22.848,- eFt) után is (mínusz 37.940,- eFt) romlott.
A Társaság 2018. évben az Önkormányzattól 494.050,- eFt működési és 50.000,- eFt
felhalmozási támogatásban részesült, mely támogatásból 48.897,- eFt került felhasználásra az
szerződésben meghatározott célokra.
A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti jelentés összhangban van a
beszámolóval és a Számviteli törvény előírásaival.
Az üzleti jelentés, a felügyelő bizottság ülésének jegyzőkönyve és a könyvvizsgálói jelentés az
előterjesztés mellékletét képezik.

A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képezi a beszámoló, valamint 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.
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 2000. évi
C. törvényben foglaltakra
1./ Az alapítói jogok gyakorlójaként jóváhagyja a FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú
Nonprofit Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., cégjegyzékszám: Cg 09-09-016813,
képviseli: Bódor Edit ügyvezető) (a továbbiakban: Társaság) 2018. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 488.559,- ezer Ft mérlegfőösszeggel, mínusz
37.797,- ezer Ft adózott eredménnyel, melyet a Társaság az eredménytartalék terhére számoljon
el, továbbá elfogadja a 2018. 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:

2019. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2019. május 10.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

