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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2003. június
26. napjával alapította.
A Társaság Alapító Okiratának VI. Fejezet 6.1. pontja alapján a Társaság egyszemélyi tagja,
vagyis a DEMKI Nonprofit Kft. létesítő okiratának rendelkezései értelmében mindazon
kérdésekben, amely a Társaság tekintetében kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozik, a döntési
jog a DEMKI Nonprofit Kft. alapítójának (Önkormányzat) kizárólagos jogkörébe lett utalva,
amelynek képviseletében az Önkormányzat Közgyűlése járhat el. Ennek megfelelően ahol a
létesítő okirat alapítói döntést ír elő és/vagy arról rendelkezik, ott minden esetben az
Önkormányzat Közgyűlésének döntését kell érteni.
A Társaság segíti Debrecen közművelődését és a városban folytatott művészeti
tevékenységeket, együttműködik Debrecen kulturális és közművelődési feladatokat ellátó
önkormányzati, illetőleg társadalmi szervezeteivel. Szervezi és lebonyolítja a debreceni
Kölcsey Központ, az Apolló mozi, valamint a város kiemelkedő kulturális értékeit hordozó
rendezvényeit, művészeti kiállításokat szervez, segíti a helyi művészeti körök tevékenységét,
kulturális teret biztosít a Társaság által működtetett Kölcsey Központ és az Apolló mozi
hasznosításának keretei között, valamint közreműködik Debrecen városa, valamint a debreceni
régió kulturális és turisztikai népszerűsítésében.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2021. évi gazdálkodásáról.
A járványhelyzet alatt a Társaság bevételei az előző évhez képest nőttek. A Társaság
értékesítésének nettó árbevétele 351.878,- eFt-ról 539.853,- eFt-ra, míg az egyéb bevételei
694.259,- eFt-ról 794.752,- eFt-ra nőttek, azonban ezek a bevételek továbbra sem tudták fedezni
a működéssel kapcsolatos ráfordításokat, így az üzemi tevékenység eredménye mínusz 51.855,eFt. Értékesítési bevételének főbb forrásai a jegybevétel, a reklámbevétel, illetve a bérbeadás
bevétele. A Társaság az éves bevételét közhasznú tevékenységével kapcsolatos költségeire
fordította.
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 követelés-állománya jelentősen nőtt, 35.653,eFt-ról 68.221,-eFt-ra, melynek nagy része (37.984,- eFt) áruszállításból és szolgáltatásból
származó követelés.
A Társaság saját tőkéje az előző év vesztesége miatt csökkent 85.581,- eFt-ra, mely a jegyzett
tőkéből, az eredménytartalékból és az adózott eredményből áll. A saját tőke további csökkenése
folytatódik a 2021. évi szintén veszteséges gazdasági év miatt. Az eredménytartalék értéke
134.345,- eFt, az adózott eredmény értéke mínusz 51.764,- eFt. A jegyzett tőke értékében a
beszámolási időszakban változás nem történt.
A Társaság 2021. évben az Önkormányzattól 530.552,- eFt működési és 8.176,- eFt
felhalmozási támogatásban részesült, mely felhasználásra került a 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.
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 a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet.
Az üzleti jelentés, a független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság ülésének
jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezik.
A Számviteli törvény 153-154. §-a alapján azok a vállalkozások, melyeknek december 31-e a
mérleg fordulónapja, azt követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31-ig kötelesek letétbe
helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve éves beszámolójukat.
II.
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 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 Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése,
3:129. § (1) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.,
cégjegyzékszám: 09-09-016813, képviseli: Mészáros Réka ügyvezető, a továbbiakban:
Társaság) 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 386.730,ezer Ft mérlegfőösszeggel, valamint mínusz 51.764,- ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy
a Társaság a tárgyévi eredményt az eredménytartalék terhére számolja el, valamint a Társaság
2021. 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:

2022. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2022. május 19.

Szűcs László
főosztályvezető

