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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Debreceni
Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjéből 60,76%-kal
részesedik. A maradék 39,24% tulajdonosa 77 települési önkormányzat, mely
önkormányzatokat a Társaság társasági szerződése szerint Vámospércs Város Önkormányzata,
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és
Berettyóújfalu Város Önkormányzata képviseli.
2018. január 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CXLXXXV. törvény alapján a Társaság a
megyében, mint egyetlen közszolgáltató alvállalkozókkal látja el a hulladékszállítási
tevékenységet.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2021. évi gazdálkodásáról.
A Társaság kizárólag közszolgáltatási tevékenységet végez. Az előző évi követelés-állomány
tárgyévre csökkent 4.415.571,- eFt-ról 1.938.908,- eFt-ra, melynek nagy része továbbra is
vevőkövetelés 1.781.931,- eF összegben.
A saját tőke alakulása az előző évhez képest csökkenést mutat (191.548,- eFt-ról 171.094,-Ftra).
A Társaság követelései pénzeszközeinek összegéből (2.379.781,- eFt) nem tudja finanszírozni
kötelezettségeit (2.537.596,- eFt).
A Társaság jegyzett tőkéje 7.850 eFt, melynek összege az eredménytartalék 183.698,- eFt-os
összegével, valamint a tárgyévi mínusz 20.454,- eFt-os adózott eredménnyel adja a saját tőke
171.094,- eFt-os összegét. A Társaság 2021. évben céltartalékot nem képzett.
A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségét az Önkormányzat tulajdonában lévő
vagyonkezelésbe átadott eszközök jelentik 328.227,- eFt összegben.
A Társaság tárgyévben ugyan növelte az értékesítésének nettó árbevételét 5.988.914,- eFt-ról
6.155.437,- eFt-ra, azonban a ráfordításai párhuzamos növekedésével az üzemi (üzleti)
tevékenységének eredménye mínusz 20.454,- eFt veszteség lett. Az árbevételt a haszonanyag
értékesítés bevétele növelte meg (97.000,- eFt-ról 240.000,- eFt-ra), azonban ez az összeg a
finanszírozó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t ( a
továbbiakban: NHKV Zrt.) illeti meg, ami ráfordításként jelenik meg a Társaság könyveiben.
A Társaság az Önkormányzattól sem működési, sem pedig felhalmozási támogatásban nem
részesült.
Az üzleti jelentés és a független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezik.
A Társaság felügyelőbizottsága jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, így annak
határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
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.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1.§a alapján
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. §
(2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényben foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4031
Debrecen, István út 136., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-024450, képviseli: Varga László
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2021. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerinti 3.173.401,- ezer Ft mérlegfőösszeggel valamint
mínusz 20.454,- ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az
eredménytartalék terhére számolja el.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2022. május 19.

Szűcs László
főosztályvezető

