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Tisztelt Közgyűlés!
A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (a továbbiakban: Társaság) DMJV Önkormányzata 1994. július 1. napjával
alapította.
A Társaság főtevékenysége szennyeződésmentesítés, mely a város területének tisztántartását,
közterületek, parkok, játszóterek karbantartását jelenti. A Társaság legfőbb bevételi forrása a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalon keresztül a Magyar Államtól kapott közmunkás
foglalkoztatottak támogatása, melyet kiegészít a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott
támogatás.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2016. évi gazdálkodásáról.
A Társaság befektetett eszközein belül mind az immateriális javak (azon belül a vagyoni értékű
jogok) állománya, mind a tárgyi eszközök állománya nőtt, köszönhetően a fejlesztési célú
önkormányzati és egyéb forrásból kapott támogatásoknak – mind az ingatlanállomány, mind a
gépjárműpark bővült.
A Társaság készletállománya nagymértékben megnőtt, a felhalmozódott raktárkészlet
felhasználására kell törekednie a jövőben. A követelések összege viszont az előző évihez képest
csökkent.
A Társaság záró pénzeszköze jóval kevesebb az előző évinél, de ennek nincs jelentősége, hiszen
a Társaság folyószámlájának egyenlege attól függ, milyen ütemben kapja meg a
közfoglalkoztatotti program finanszírozását és a kifizetéseket hogyan kell teljesítenie. Annak
érdekében, hogy a Társaság minden pillanatban fizetőképes legyen, folyószámlahitellel
rendelkezik, mely szerződés évről évre újból megkötésre kerül.
A saját tőke az előző évi adózott eredmény összegével 7.026,- eFt-ra nőtt. Céltartalékot várható
visszafizetési kötelezettségre képeztek. A Társaságnak csak rövid lejáratú kötelezettsége van,
melynek részletezése a kiegészítő mellékletben megtalálható.
A Társaság bevételei szinte kizárólag kormányzati és önkormányzati támogatásból származnak.
Tevékenységének jellegénél fogva ezeket fel is használja, számottevő eredmény produkálására
lehetősége nincs. A Társaság a 2016-os évet 1.011,- eF adózott eredménnyel zárta.
A Társaság 2016. évben DMJV Önkormányzatától 115.000,- eFt működési és 7.000,- eFt
felhalmozási támogatásban részesült, 49.508,- eFt-ot kapott közfoglalkoztatásra, valamint 500,eFt-tal részesült a faosztásból.
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. Az üzleti jelentés, a független
könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottsági jelentés az előterjesztés mellékletét képezik.
A határozati javaslat részét képezik a beszámoló és 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 melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet, amely a közhasznú
eredménykimutatással együtt dokumentálja a Társaság közhasznú jogállását.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ jóváhagyja a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely:
4030 Debrecen, Galamb u. 2., Cg.: 09-09-016923, képviseli: Pethe Tamás Ferenc ügyvezető)
(a továbbiakban: Társaság) 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet
szerinti 214.040,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint 1.011,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy
az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el a Társaság, valamint a 2016. évi
közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumok közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2017. május 2.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

