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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.),
mint köztulajdonban álló gazdasági társaság tagjaként a törzstőkéből 90%-kal részesedik. A
maradék 10% tulajdonosa 13 települési önkormányzat, mely önkormányzatokat a Kft. társasági
szerződése szerint Vámpospércs Önkormányzata képviseli.
A Kft. ügyvezetője taggyűlést hívott össze 2014. december 22. napjára tekintettel arra, hogy a
társaság ügyvezetőjének és felügyelő bizottsága tagjainak a megbízatása 2014. december 31. napján
lejár. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése értelmében a
gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben
való döntéshozatal. Ezen személyek megválasztására DMJV Önkormányzatának, mint a Kft.
minősített többséggel rendelkező tagjának javaslatot kell tennie a Kft. taggyűlése részére az
Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a)
pontjában rögzített hatásköre alapján.
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Varga Lászlót javasolja a Kft.
ügyvezetőjévé megválasztani. Varga László több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a
városüzemeltetés területén, mind szakmai, mind gazdasági hozzáértése alkalmassá teszi a feladat
ellátására. Javaslom továbbá, hogy Varga László munkaviszony keretében lássa el feladatait
152.250,- Ft/hó összegű munkabér megállapítása mellett.
A Kft. felügyelő bizottsága tagjai mandátumának lejártára tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést,
hogy javasolja a Kft. taggyűlésének
- Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsannát,
- Zilinyi Zsombor Mártont, és
- Jánki Józsefet
a Kft. felügyelő bizottságának tagjaivá megválasztani.
Javaslom továbbá, hogy a Kft. társasági szerződése módosuljon oly módon, hogy kerüljön törlésre
azon rendelkezés, miszerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 300.000,- Ft-ot
meghaladó hitel felvétele, a legalább nettó 300.000,- Ft-ot elérő értékű szerződéskötés jóváhagyása.
Helyette javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó
feladatok – a többi kizárólagos, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasághoz
hasonlóan – egészüljenek ki az alábbiakkal:
- hitelfelvétel éves szinten összesen 5.000.000,-Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási
hitelt,
- hitelszerződés módosítása,
- garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000,-Ft felett,
- tartozásátvállalás és követelés elengedés, éves szinten 500.000,-Ft értékhatár felett,
- pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerződés megkötése,
- ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés,
- követelés engedményezés évente 500.000,- Ft felett,
- más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása,
- vagyonértékesítés 5.000.000,- Ft értékhatár felett,
- követelésvásárlás.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2)
bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése, 3:114. §-a, 3:121. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének 9./h.), i.) és p.) pontjaira
1./ javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy válassza meg
a Kft. ügyvezetőjévé Varga Lászlót 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig azzal, hogy
feladatait munkaviszony keretében látja el, alapbérét bruttó 152.250,- Ft/hó összegben határozza
meg.
2./ Javasolja a Kft. taggyűlésének, hogy az 1./ pont szerinti munkaszerződés megkötésére a
taggyűlés képviseletében DMJV Önkormányzata tagot jelölje ki.
3./ Javasolja a Kft. taggyűlésének, hogy a felügyelő bizottság tagjaivá válassza meg – a jelenlegi
tagok megbízatásának lejártára tekintettel – 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
- Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsannát,
- Zilinyi Zsombor Mártont, és
- Jánki Józsefet
azzal, hogy tevékenységüket 30.000,- Ft/hó díjazás ellenében lássák el.
4./ Elfogadásra javasolja a Kft. taggyűlésének az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a
melléklet szerint.
5./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén az Önkormányzatot az 1./-4./ pontokban
foglaltaknak megfelelően képviselje.
Határidő: a Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2014. december 04.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

