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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat által nyújtandó csekély
összegű támogatásokról szóló 38/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
alapján a Deufol SE 2019 februárjában 64.000.000 Ft vissza nem térítendő, csekély összegű támogatás
iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) nyújtott be Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat).

A Deufol SE 85 új munkahelyet kíván létrehozni, amely a 2022-2026. évi időszakban 5.000.000 eurót
meghaladó bértömeget jelent. Mint az ipari csomagolás piacvezetője több mint 25 éve áll üzleti
kapcsolatban a Krones AG-val, továbbá számos német, a „gépgyártó” szektorban működő blue chip
vállalat számára nyújtanak szolgáltatást: pl. Siemens AG, Continental AG, KHS, Dorr AG. (A Blue chip
egy tőzsdei fogalom, ami ma a tőzsdén a legnagyobb forgalmú, leglikvidebb és legnagyobb
kapitalizációjú papírjainak a gyűjtőnevéül szolgál.)

Tekintettel arra, hogy az igényelt csekély összegű támogatás összege elérte a 15 millió forintot, az
önkormányzat által nyújtandó csekély összegű támogatásokról szóló Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 38/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésének
megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere (a továbbiakban: polgármester) a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 21/2019. (II. 21.) TB.
határozatában foglalt javaslata alapján hozta meg támogatási döntését a kérelmező Deufol SE részére.

A Deufol SE 2019. februári kérelmében leírta, hogy a beruházás megvalósítására két magyar jogi
személyiség létrehozását tervezi: egy vállalkozást az ingatlan/vagyonvásárlásra, illetve egyet a
működtetésre és az eszközbérlésre, továbbá hangsúlyozta, hogy e két cég használná fel a támogatást,
illetve számolna el a megítélésre kerülő összeggel.

A Deufol SE 2019 júniusában azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 21/2019. (II. 21.)
TB. határozat alapján hozott polgármesteri támogatói döntést, mely szerint a Deufol SE (székhelye:
Johannes-Gutenberg Straße 3-5, D-65719 Hofheim, képviseli: Klaus Duttiné ügyvezető és Jürgen
Schmid ügyvezető) részére az Önkormányzat támogatási szerződéssel pályázati rendszeren kívüli,

egyedi, működési célú, vissza nem térítendő, 64.000.000 Ft csekély összegű pénzbeli támogatás nyújt,
a Magyarországon alapított, és székhellyel rendelkező leányvállalatokra szeretné engedményezni, így
az alábbi módosítást kéri:


a megítélt támogatási szerződés a 2 magyarországi székhelyű leányvállalattal az alábbi
támogatási összegekre megbontva kerüljön megkötésre:
o

a Deufol Hungary Kft.-vel (székhelye: H-1024 Budapest, Lövőház utca 30.,
cégjegyzékszáma: 01-09-340590, adószáma: 26711418-2-41; a továbbiakban: “DH”)
összesen 30.000.000 Ft támogatási összeggel (2019. évben: 18.750.000 Ft, 2020.
évben: 11.250.000 Ft),

o

a Deufol Hungary Real Estate Kft. (székhelye: H-1024 Budapest, Lövőház utca 30.,
cégjegyzékszáma: 01-09-342194, adószáma: 26740146-2-41; a továbbiakban: “DHRE”)
összesen 34.000.000 Ft támogatási összeggel (2019. évben: 21.250.000 Ft, 2020.
évben: 12.750.000 Ft),

o

a támogatás jogcímei: HR szolgáltatási díjak, fordítási díjak, ügyvédi díjak.

A fentiek ismeretében Kérem a Tisztelt Tulajdonosi Bizottságot, hogy az előterjesztést
megtárgyalni és a kérelemről döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Tulajdonosi Bizottság
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester előterjesztésére
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat által nyújtandó
csekély összegű támogatásokról szóló 38/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete alapján
módosítja a 21/2019. (II. 21.) TB. határozat 1./ pontját:
1. javasolja a polgármesternek, hogy módosítsa a 2019. február 21-i támogatási döntését a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendeletével
elfogadott 2019. évi költségvetése terhére


a Deufol Hungary Kft. (székhelye: H-1024 Budapest, Lövőház utca 30.,
cégjegyzékszáma: 01-09-340590, adószáma: 26711418-2-41; a továbbiakban: “DH”)
részére pályázati rendszeren kívüli, egyedi, működési célú, vissza nem térítendő
összesen 30.000.000 Ft összegű támogatás (2019. évben: 18.750.000 Ft, 2020. évben:
21.250.000 Ft), és



a Deufol Hungary Real Estate Kft. (székhelye: H-1024 Budapest, Lövőház utca 30.,
cégjegyzékszáma: 01-09-342194, adószáma: 26740146-2-41; a továbbiakban: “DHRE”)
részére pályázati rendszeren kívüli, egyedi, működési célú, vissza nem térítendő,
csekély összegű pénzbeli összesen 34.000.000 Ft támogatás (2019. évben: 11.250.000
Ft, 2020. évben: 12.750.000 Ft) nyújtásáról.

2. Felkéri a Tulajdonosi Bizottság elnökét, hogy a döntésről a polgármestert értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Bizottság elnöke

Debrecen, 2019. június 12.

Dr. Barcsa Lajos
alpolgármester

