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Tisztelt Közgyűlés!
A DEHUSZ Nonprofit Kft-t DMJV Önkormányzata alapította 1994. július 1-jén azzal a céllal, hogy a város
különböző foglalkoztatási programjaihoz szervezeti keretet nyújtson.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése sorolja fel
a helyben biztosítható közfeladatokat, amelyekből a Társaság a 2. pontban meghatározott közparkok és
egyéb közterületek kialakítását, valamint az 5. pontban meghatározott települési környezet tisztaságának
biztosítását látja el.
A társaság fő tevékenysége: szennyeződésmentesítés.
A Társaság állami és önkormányzati bevétellel rendelkezik, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat használ
feladata ellátása során, és tartósan az önkormányzat finanszírozza beruházásait.
További sajátossága, hogy a foglalkoztatotti létszám alapján nagyvállalatnak, míg eszközértékét tekintve
kisvállalatnak minősül. Bevételei költségtérítés jellegűek.
2014. évben a társaság személyi jellegű ráfordításai a 2013. évi 435.191 ezer Ft-ról 891.138 ezer Ft-ra
nőttek. Részben ennek következménye az anyagjellegű ráfordítások növekménye (munkaruha és szerszám,
bérkifizetés bankköltsége), de ebben a sorban jelenik meg a város tisztaságának, rendjének érdekében
felhasznált anyagok ( pl. polietilén zsák, járművek energia költsége és a hulladéklerakási díjak).
A Társaság folyószámla hitelszerződést kötött – DMJV Önkormányzata comfort levele kibocsátása mellett –
az OTP Bank Nyrt-vel az időszakos pénzügyi hiány finanszírozására. 2014-ben a hitelkeret igénybe vétele
változó mértékű volt, a maximumot is elérte a felvett hitel.
A Társaság saját tőkéje a törvényi követelményeknek megfelelő, a tulajdonos részéről beavatkozás nem
szükséges.
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)
bekezdése alapján készített közhasznúsági melléklet, továbbá 37. § (4) bekezdés szerinti Felügyelő
Bizottsági jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete.
Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2006. évi IV. törvény 26. §-a, 35. § (3) bekezdése, 141. § (2) bekezdés a) pontja, a 2011. évi CLXXV.
törvény 37. § (4) bekezdése, 46. § (1) bekezdése, a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése,
valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ elfogadja a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági
mellékletét az 1. melléklet szerint, valamint jóváhagyja a számviteli törvény szerinti beszámolóját a 2.
melléklet szerint 132.226 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 338 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel azzal, hogy
a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék javára számolja el a Társaság.
2./ Felkéri a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pont szerinti dokumentumok letétbe helyezési
és közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
a Kft. ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. 04. 17.
Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

