DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
37/2020. (VI. 25.) határozata*
a „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójáról és működésével kapcsolatos döntés meghozataláról

A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:27. § (1)
bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) bekezdése, 3:112. § (1) 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 és a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében foglaltakra
1./ jóváhagyja a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Ady Endre u.
1., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-016935. képviseli: Dr. Nagy Gergely Sándor ügyvezető, a
továbbiakban Társaság) 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet
szerint 426.433,- ezer Ft mérlegfőösszeggel, és -4.435,- ezer Ft adózott eredménnyel azzal,
hogy azt a Társaság az eredménytartalék terhére számolja el és a 4.215 összegű negatív
adóalapot a törvényi lehetőségek szerint a következő adóévekre határolja el, valamint elfogadja
a Társaság 2019. 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: legkésőbb 2020. szeptember 30.
Felelős: a Társaság ügyvezetője
3./ 2020. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a
Társaság ügyvezetőjének Dr. Nagy Gergely Sándort azzal, hogy tevékenységét munkaviszony
keretében látja el. Alapbérét bruttó 680.400- Ft/hó összegben határozza meg.
4./ A 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel elfogadja a Társaság Alapító Okiratának
módosítását a 3. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

*

A Közgyűlés a határozatot a 2020. június 25-ei ülésén fogadta el.

5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
A kiadmány hitelességét tanúsítom:
Debrecen, 2020. június 25.

Lukácsné Dr. Kiss Viktória
Szervezési Osztály vezetője

Dr. Papp László sk.
polgármester

