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Mellékletek:
EKF Debrecen 2023 üzleti terve

Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 29/2016. (II. 25.) határozatában szándéknyilatkozatot fogadott el a „Magyarország
2023 – Az Európa Kulturális Fővárosa” pályázat előkészületeinek megkezdéséről, majd a 188/2016.
(VI. 23.) határozatával megalapította az EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft-t (a továbbiakban:
Társaság) a pályázat elkészítése, az ehhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a teljes projekt PR
és marketingtevékenysége, a szervezetek és testületek közötti kommunikáció, együttműködés
biztosítása céljából. A határozat 5./ pontjában az alapító 3 millió Ft-os törzstőkét és 2016. évre
ugyanekkora összegű működési támogatást biztosított a Társaság részére.
A Társaságot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 2016. július 25-én kelt végzésével 2016. július
1. napjával bejegyezte. A Társaság az alapítás és a bejegyző végzés dátuma közötti időszakban
előtársaságként működött. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 135. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót
készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg – és az
ügyvezető nyilatkozott arról, hogy Társaság az előtársasági időszakban vállalkozási tevékenységet
nem végzett.
A Társaság benyújtotta a 2016-os töredék üzleti évre készített üzleti tervét.
A Társaság a 2016-os évben 30.170,- eFt-os működési és 3.830,- eFt-os felhalmozási támogatás
mellett 2.240,- eFt-os eredménnyel számol. A Társaság 2016. évi várható eredménye azért egyezik
meg összegszerűen a mérleg tervtáblában a befektetett tárgyi eszközök soron szereplő összeggel,
mert a beruházási támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenéssel még nem ellentételezett,
tehát nem levonható értékét tartalmazza.
A működési támogatás tervezett felhasználása az eredmény tervtáblából olvasható ki – legnagyobb
részét az igénybe vett szolgáltatások finanszírozására tervezi fordítani a Társaság. Az utazás,
kiküldetés költségei soron 1.241,- eFt-os összeg szerepel, vásárokra, szakmai rendezvényekre
2.540,- eFt-ot tervez fordítani a Társaság. Nagyobb összegű tétel még az egyéb szakértői díjak
11.557,- eFt-os összege, ahová a vertikális és horizontális szakmai munkacsoportok díjazását
tervezi könyvelni a Társaság. A kreatív vezetőt egyéni vállalkozóként foglalkoztatják, díja az egyéb
különféle nem anyagjellegű szolgáltatások soron szerepel 300.000,- Ft/hó – összesen 2.048,- eFt –
összegben.
A bérköltségek között szerepel az ügyvezető megbízási díja és annak járulékai, valamint 2
munkavállaló munkabére (irodavezető 180.000,- Ft/hó, valamint kreatív koordinátor 220.000,Ft/hó díjazással) és azok járulékai.
Tekintettel az üzleti tervben szereplő, az érdemi munka megkezdéséhez indokolt tervezett
költségekre, a Társaság részére nyújtandó működési támogatási összeg megemelése szükséges,
valamint felhalmozási támogatás nyújtása is elengedhetetlen.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet
20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 188/2016. (VI. 23.) határozatban foglaltakra
1./ elfogadja az EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) üzleti tervét a
melléklet szerint.
2./ Javasolja a Polgármesternek, hogy a Társaság részére biztosítandó önkormányzati támogatás
fedezetét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(II. 25.) önkormányzati rendelet „Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai” című 5. melléklet
25. „Általános tartalék” címről 27.170.000,- Ft összeg a „Támogatások” című 5.11. melléklet
15.1.1.11. „EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása” jogcímének az „Egyéb működési célú
kiadások (támogatások)” kiemelt előirányzatára, 3.830.000,- Ft összeg pedig az „Egyéb
felhalmozási célú kiadások (támogatások)” kiemelt előirányzatára történő átcsoportosításával
biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
a Polgármester

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaságot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
D e b r e c e n, 2016. szeptember 5.

Dr. Papp László
polgármester

