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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata 2008. július 1-jével megalapította az ALFÖLD Szakképző Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban:
Társaság) Balmazújváros Város Önkormányzatával, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával és
DEBRECEN TISZK Kht.-val közösen a szakképzéssel összefüggő oktatásszervezési és fejlesztési
feladatok ellátására. A Társaság 1.300.000,- Ft-os jegyzett tőkéjéből DMJV Önkormányzata
700.000,- Ft-tal (53,85%) részesedik, a többi, 100.000,- Ft névértékű törzsbetétek tulajdonosai:
− Debrecen TISZK Nonprofit Kft.
− Balmazújváros Önkormányzata
− Hajdúböszörmény Önkormányzata
− Biharkeresztes Önkormányzata
− Derecske Önkormányzata
− Magyar Állam
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves
beszámolóját a 2014. évi gazdálkodásáról.
A Társaság mérlegfőösszege tárgyévben mintegy 86 Mft-tal, 1.225.527,- eFt-ról 1.139.307,- eFt-ra
csökkent.
A 2013-as év volt az első olyan év, mely során a Társaság külső támogatás nélkül gazdálkodott,
mivel a térségi integrált szakképző központok számára már nem állt rendelkezésre a szakképzési
hozzájárulásból működésre fordítható rész.
Az előző évek igen sikeres pályázati tevékenységének eredményeképpen a Társaság jelentős értékű
tárgyieszköz-állománnyal rendelkezik, ám ez azt eredményezi, hogy a nagy összegű beruházás és a
projekt keretében beszerzett milliós nagyságrendű eszközök értékcsökkenése jelentős mértékben
rontja a befektetett eszközök állományának értékét.
A forgóeszközök állománya mintegy 13 Mft-tal nőtt úgy, hogy a követelések állománya csökkent,
míg a pénzeszközöké jelentős mértékben nőtt. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások állományát
részletesen bemutatja a kiegészítő melléklet. A passzív időbeli elhatárolások jelentős része
halasztott bevétel (beruházási célra kapott támogatás), melyből a támogatásból megvalósult
eszközök értékcsökkenésével megegyező összeg került feloldásra, amely összeget (89.269,- eFt-ot)
rendkívüli bevételként el is számolt a cég.
Forrásoldalon az előző évi mínusz 16.794,- eFt-os mérleg szerinti eredmény nem került teljes
egészében elszámolásra az eredménytartalék terhére, mivel 2013. évben tévesen 1.152,- eFt-os
adófizetési kötelezettséget számoltak el, melyet azóta korrigáltak. Ennek összegével, valamint az ez
évi 880,- eFt-os mérleg szerinti eredménnyel javult a saját tőke összege, mely a kiegészítő
mellékletben említésre kerül. A mérlegben és az eredménykimutatásban azért nem került külön
oszlopban bemutatásra az eltérés, mert a Társaság számviteli politikája értelmében nem minősül
jelentős összegű hibának (saját tőkét módosító hatása nem haladja meg a mérlegfőösszeg 2%-át),
sem a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának ( saját tőkét módosító hatása nem
haladja meg a 20%-ot).
A Társaság – bár darabszámban növelte szerződéses állományát – nem tudta megakadályozni, hogy
csökkenjen az értékesítés nettó árbevétele. Az egyéb bevételek között a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által folyósított költségtérítés, valamint a végleges jelleggel kapott
támogatások (8.141,- eFt) szerepelnek. Az üzemi-üzleti tevékenység eredménye az előző évihez
képest javult, mivel a Társaság csökkenteni tudta költségeit. A Társaság a tulajdonos
önkormányzatoktól 2014. évben működési támogatásban nem részesült.

A határozati javaslat részét képezi a beszámoló mellett 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 szerint elkészített közhasznúsági melléklet.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2006. évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, 141. § (2) bekezdés a) pontja, a 2011. évi CLXXV.
törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés a) pontja alapján
1./ jóváhagyásra javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú
Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját
az 1. melléklet szerinti 1.139.307,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint 880,- eFt mérleg szerinti
eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék javára számolja el a
Társaság, valamint elfogadásra javasolja a közhasznúsági mellékletet a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint képviselje
az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. április 13.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

