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Tisztelt Közgyűlés!
A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Társaság) kérte az OTP Bank Nyrt.-t és a tulajdonos Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatát, hogy járuljon hozzá a 2018. december 28-i lejáratú, 50.000.000 Ft összegű
folyószámla-hitelének megújításához.
A 2011-ben tulajdonosi hozzájárulással felvett hitelszerződés évről-évre meghosszabbításra
kerül. Az OTP Bank Nyrt. komfortlevél kibocsátását kérte a tulajdonos önkormányzattól
biztosíték gyanánt.
A Társaság a Pénzügyminisztériumnak a Hivatalos Értesítő 2018. évi 36. számában 2018. július
11. napján közzétett közleménye alapján kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek
minősül. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. § (1)
bekezdése értelmében a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető
ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. E
rendelkezést nem kell alkalmazni a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot
keletkeztető ügylet igénybevételére, valamint az olyan adósságot keletkeztető ügyletre,
amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi személy, illetve
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.
Jelen esetben a folyószámlahitel szerződés 2018. december 28. napjával megszűnik, és a
Társaság ügyvezetőjének nyilatkozata alapján év végére nem lesz folyószámlahitel-tartozása a
Társaságnak. A Társaság alapító okiratának 8.1.1. pontjában felsorolásra kerülnek a kizárólagos
alapítói hatáskörbe tartozó döntések, amelyek között szerepel a hitelfelvétel 5.000.000,- Ft
értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt. Tehát ahhoz, hogy a Társaság
ügyvezetője éven belüli lejáratú folyószámlahitelt vegyen fel, nincs szükség alapítói
döntésre, ám a hitelnyújtó pénzintézet kéri a tulajdonosi döntést, valamint komfortlevél
kibocsátását a tulajdonos részéről.
A Társaság Felügyelőbizottsága a 2018. október 8-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta, a
döntését tartalmazó jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2011. évi CXCIV. törvény 9. § (1)
bekezdésére, valamint a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának 8.1.1. pontjára
1./ alapítóként egyetért azzal, hogy a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 2., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Pethe
Tamás Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) éven belüli lejáratú folyószámlahitel
szerződést kössön az OTP Bank Nyrt.-vel legfeljebb 50.000.000,- Ft keretösszegben legkésőbb
2019. december 31-i lejárattal a mellékelt komfortlevél szerint.

2./ Felhatalmazza a Polgármestert a komfortlevél aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú
hitelszerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2018. október 8.

Dr. Papp László
polgármester

