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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet ellátó
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Társaság), mint
köztulajdonban álló gazdasági társaság tagjaként a Társaság törzstőkéjéből 60,76%-kal
részesedik.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2017. június 23-tól hatályos 37.§ (1a)
bekezdése szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést legfeljebb hat hónapos felmondási idővel felmondhatja, ha a közszolgáltató nem
rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy megfelelőségi véleménnyel vagy a Koordináló szerv
a megfelelőségi véleményét visszavonta. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.
2017. április közepén az állam a Társaság kivételével valamennyi egyéb megyei szolgáltató
társaságtól a megfelelőségi véleményt visszavonta. A megfelelőségi vélemény visszavonására
tekintettel a Társaság megkereste a megye valamennyi települését annak érdekében, hogy
nyilatkozzanak arról, kívánnak-e az akkori tagok üzletrészével megegyező értékű, azaz
40.000.-Ft értékű tulajdont szerezni - kivétel a DMJV Önkormányzatának üzletrésze -, a
megyében jelenleg egyedüli hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogosultsággal rendelkező
Társaságban. Ezt követően lett lehetőségük az önkormányzatoknak közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül in-house szerződést kötni a Társasággal.
A megkeresés eredményeképpen Tiszacsege, Egyek, Monostorpályi illetve Folyás nem kívánt
a Társasághoz csatlakozni.
DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 169/2017. (VII.19.) határozatával döntött a Debreceni
Hulladék Közszolgálattó Nonprofit Közhasznú Kft. törzstőke- emeléséről. A Társaság
tulajdonosi szerkezete a 40.000.- Ft összegű törzsbetétek befizetése után a következőképpen
néz ki:
Tulajdonos
DMJV Önkormányzata
Vámospércs Városi
Önkormányzata (13 önkormányzat
képviselője)
Hosszúpályi Nagyközségi
Önkormányzata (6 önkormányzat
képviselője)
Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata (16 önkormányzat
képviselője)
Berettyóújfalú Város
Önkormányzata (42 önkormányzat
képviselője)
Összesen:

Törzstőke
4.770.000,- Ft
520.000,- Ft

Szavazat
477
52

Részesedés
60,76%
6,62%

240.000,- Ft

24

3,05%

640.000,- Ft

64

8,15%

1.680.000,- Ft

168

21,41%

7.850.000,- Ft

785

100%

Az átszervezések következtében a Közép - Tiszántúli régió teljes területén a Társaság fogja
ellátni a teljes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási feladatokat 5 alvállalkozó
bevonásával. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A rendszer
működésével kapcsolatos finanszírozást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és

Vagyonkezelő Zrt. (Továbbiakban NHKV Zrt.) biztosítja. Ügyvezető úr bére a NHKV Zrt.
tájékoztatása alapján államilag finanszírozott lesz.
Jelenleg a Társaság ügyvitelét, adatszolgáltatását az NHKV Zrt. felé az AKSD Kft. végzi, de
2018. január 1-től a teljes megyei hulladékgazdálkodás adatszolgáltatását, számlázás
előkészítését, a napi kapcsolattartást az NHKV Zrt.-vel, a támogatások szétosztását az
alvállalkozók felé a Társaságnak kell elvégezni.
Az új üzemeltetési struktúra mellett beindul a hulladékválogató beruházás megvalósítása is a
DAHUT, mely munkafolyamatban - mint leendő üzemeltető - a Társaságnak is fontos szerepe
van.
A Társaságnál bekövetkezett változásokra illetve az ezzel kapcsolatban előálló megnövekedett
feladatokra tekintettel indokoltnak tartom az ügyvezető jelenlegi 161.000 Ft-os alapbérének
362.500 Ft-ra történő emelését. A 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésének értelmében
az ügyvezető díjazásáról a társaság taggyűlése jogosult dönteni. A DMJV Önkormányzata tag
képviselője a Társaság Taggyűlésen az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Tisztelt Közgyűlés döntése
alapján szavaz.
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) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a,
valamint a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (cégjegyzékszán:
09 09 024450 székely: 4031 Debrecen, István út 136. képviselő: Varga László) Taggyűlésének,
hogy Varga László ügyvezető munkaszerződését 2018. január 1. napjával úgy módosítsa, hogy
alapbérét 362.500 Ft-ban állapítsa meg.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság Taggyűlésén az 1./ pontban foglaltaknak
megfelelően képviselje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
Határidő: Társaság következő Taggyűlése
Felelős: Polgármester
3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltakra tekintettel hívja össze a
Társaság Taggyűlését.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: a Társaság ügyvezetője

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1-3./ pontokban foglaltakról a Társaság
ügyvezetőjét értesíteni szíveskedjen.
Határidő: azonnal
Felelős Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. november 13.

Dr. Papp László
polgármester

