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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Társaság), 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 Társaság látja el a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, melyet vállalkozási szerződés keretében
végeztet az A.K.S.D. Kft.-vel, mint a kijelölt közszolgáltató alvállalkozójával.
A Társaság elkészítette a számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóját a 2014. évi
gazdálkodásáról.
A Társaság pozíciójának speciális jellegéből adódóan befektetett eszközökkel alig rendelkezik –
a vagyoni értékű jogok soron tart nyilván 281,- E Ft-ot. A forgóeszközökön belül készletekkel
és értékpapírokkal nem rendelkezik, jelentős követelés-állományának nagy része (606.252,- E
Ft) vevőkövetelés. Követelések értékvesztése címen 22.083,- E Ft-ot írt le a Társaság, mely
adóalap növelő tételként beszámításra került. A pénzeszközök állománya szintén jelentős. Az
aktív és passzív időbeli elhatárolások állományát is részletezi a kiegészítő melléklet – az aktív
időbeli elhatárolások soron érdemes megemlíteni a 45.358,- E Ft összegű költségvetési
támogatást, melyet a Földművelésügyi Minisztérium 2015. április 30.-i döntése alapján
folyósítanak a Társaság egyedi kérelmére a 2014. évben keletkezett veszteség finanszírozására.
A Társaság jegyzett tőkéje 5.210,- E Ft, melynek összege az előző évi 15.900,- E Ft-os mérleg
szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével, valamint a tárgyévi mínusz 761,- eFt-os
mérleg szerinti eredménnyel adja a saját tőke 20.349,- eFt-os összegét. A Társaságnak csak
rövid lejáratú kötelezettsége van, melynek jelentős része szállítókkal szembeni kötelezettség.
Az eredménykimutatás számai is a Társaság speciális helyzetét tükrözik – magas összegű nettó
árbevétel (szemétszállítás díja), ami nagyjából lefedi az igénybe vett szolgáltatások értékét
(A.K.S.D. Kft.).
A Társaság könyvvizsgálójának a megbízatása 2015. május 31. napján lejár. A köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1)
bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság
egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
Az előterjesztés mellékletét képezi a független könyvvizsgálói jelentés, valamint az üzleti
jelentés is. A Társaság felügyelő bizottsága jelen anyag postázását követően ülésezik,
véleménye a T. Közgyűlés üléséig ismertetésre kerül.
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 3:109. § (2) bekezdése, 3:129.
§ (2) bekezdése, 3:130. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ jóváhagyásra javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban
Társaság) taggyűlésének a 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a melléklet
szerinti 859.963,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint mínusz 761,- eFt mérleg szerinti
eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék terhére számolja el a
Társaság.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg
2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra az EAST-AUDIT
Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, Magyar
Könyvvizsgálói Kamara 001216 sorszám, képviseli: Balogh Istvánné) 20.000,- Ft/hó+Áfa díj
megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Balogh
Istvánné (kamarai tagság száma: 002587).
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tag képviseletében eljáró polgármesterre ruházza át az ügyvezető tekintetében az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlását.
4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1.-3./ 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. május 14.

Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője

