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Tisztelt Közgyűlés!
A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (a továbbiakban: Társaság) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) 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
közfoglalkoztatottak támogatása, melyet kiegészít a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott
támogatás.
I.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2019. évi gazdálkodásáról.
A Társaság 2019. évben a tulajdonos Önkormányzattól közhasznú feladatainak ellátása
érdekében 192.900,- eFt működési és 6.300,- eFt felhalmozási támogatásban részesült, mely
támogatási összegekből visszautalásra került 4.152,- eFt a felhasználási cél nem teljesülése
miatt. Ezen túlmenően a közfoglalkoztatás lebonyolításához és a zöldterületi feladatokhoz
szintén nyújtott az Önkormányzat támogatást.
A Társaság záró pénzeszköze több az előző évinél: 44.170,- eFt-ról 64.630 eFt-ra nőtt.
A saját tőke az előző évi adózott eredmény összegével, 1.217,- eFt-tal 9.798,- eFt-ra nőtt, a
mérlegfőösszeg 219.952,- eFt. A Társaságnak csak rövid lejáratú kötelezettsége van, melynek
részletezése a kiegészítő mellékletben megtalálható. Tárgyévi állományi létszámuk 345 fő,
melyből 304 fő közfoglalkoztatott. A magas foglalkoztatotti létszámból adódóan a Társaság
legnagyobb költség elemét a személyi juttatások képezik.
A Társaság bevételei szinte kizárólag állami és önkormányzati támogatásból származnak.
Tevékenységének jellegénél fogva ezeket fel is használja, számottevő eredmény elérésére
lehetősége nincs. A Társaság a 2019-es évet 1.217,- e Ft adózott eredménnyel zárta.
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.
A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képezi 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.
Az üzleti jelentés, a független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság ülésének
jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezik.
A Számviteli törvény 153-154. §-ai alapján azok a vállalkozások, melyeknek december 31-e a
mérleg fordulónapja, azt követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31-ig kötelesek letétbe
helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve éves beszámolójukat.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésként
úgy rendelkezik, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra
vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi,
továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet
hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020.
szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további
számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
II.
A Társaság 2020. évi üzleti terve alapján egyre bővülő kertészeti feladatokat végez. A Társaság
idén első alkalommal maga termesztette a közterületekre kiültetett virágokat.
A folyamatosan gyarapodó kertészeti tevékenységre figyelemmel indokolt, hogy a Társaság
cégneve is tükrözze azt, melyre tekintettel javaslom, hogy a Társaság cégneve DEKERT
Debreceni Kertészeti és Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságra, rövidített neve DEKERT Nonprofit Kft.-re változzon.
A Társaság ügyvezetőjének 2020. augusztus 24. napján lejár a megbízatása, ezért új ügyvezető
választása, és a Társaság Alapító Okiratának módosítása szükséges. Javaslom, hogy ismét Pethe
Tamás Ferenc kerüljön megválasztásra 2020. augusztus 25. napjától 2025. augusztus 25.
napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság ügyvezetőjének.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban a jogi képviselet kötelező.
A Társaság Alapító Okirata módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a
határozati javaslat 3. mellékletét képezi.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.
A Társaság felügyelőbizottsága a cégnév megváltoztatásával, valamint az ügyvezető
megválasztásával kapcsolatban jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, így annak
határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:27. § (1) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109.
§ (1)-(2) és (4) bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése, 3:114. §-a, 3:120. § (2) bekezdése, valamint
a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a
2000. évi C. törvényben és a 140/2020.(IV.21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
foglaltakra
1./ mint 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) egyedüli tagja jóváhagyja a Társaság 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 217.952,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint 1.217,eFt adózott eredménnyel azzal, hogy azt az eredménytartalék javára számolja el a Társaság,
valamint elfogadja a Társaság 2019. 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:

2020. szeptember 30.
a Társaság ügyvezetője

3./ A Társaság cégnevét 2020. augusztus 25. napjától DEKERT Debreceni Kertészeti és Humán
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, rövidített nevét DEKERT
Nonprofit Kft.-re módosítja.
4./ Megválasztja a Társaság ügyvezetőjének 2020. augusztus 25. napjától 2025. augusztus 25.
napjáig tartó határozott időtartamra Pethe Tamás Ferencet. Alapbérét bruttó 680.400- Ft/hó
összegben határozza meg azzal, hogy tevékenységét munkaviszony keretében látja el.
5./ A 3./-4./ pontban foglalt döntésekre tekintettel elfogadja a Társaság Alapító Okiratának
módosítását a 3. melléklet szerint.
6./ Felhatalmazza a polgármestert a 4./ pont szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

7./Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. június 18.
Dr. Papp László
polgármester

