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I. A DPMV Zrt. 2020. évi beszámolója  
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:109 § (2) 
bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető 
üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a 
számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. A 
Ptk. 3:120 § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a 
beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában 
dönthet. 
 

A Ptk. 3:129 § (1) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a legfőbb szerv által választott 
állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek 
alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság 
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: „Önkormányzat”) az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 21. § (3)-(5) 
bekezdése értelmében 
 

(3) Az Önkormányzat, mint tag, vagy részvényes képviseletét a polgármester – 
akadályoztatása esetén az alpolgármester – látja el. 

 

(4) A polgármester, illetve az alpolgármester esetenként meghatalmazottal láttathatja el 
képviseletét taggyűlésen, illetve közgyűlésen.  
 

(5) A polgármester az alábbi kérdésekben kizárólag a képviselő-testület 
véleményének ismeretében szavazhat taggyűlésen/közgyűlésen: 

 

a) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,  
b) a törzstőke felemelése,  

 



c) a törzstőke leszállítása, kivéve, ha erre azért kerül sor, mert törvény kötelezővé teszi, 
d) az önkormányzat érintett a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

növelésére, új kötelezettségek megállapítására, illetve az egyes tagok külön 
jogainak csorbítására irányuló taggyűlési előterjesztések esetén.  
 

 

A DPMV Zrt. eljutatta az Önkormányzat számára a DPMV Zrt. 2020. évi beszámolóját, 
amely tartalmazza a mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet, valamint a 
2021. évi üzleti jelentést, és eljuttatta a független könyvvizsgálói jelentést is.  
 

A fentiek alapján a DPMV Zrt. beszámolójának elfogadásához a Képviselő-testület 
előzetes jóváhagyása nem szükséges, a beszámoló elfogadása a DPMV Zrt. 
közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A polgármester jogosult szavazni a közgyűlésen. A 
koronavírus miatti járványhelyzetre és veszélyhelyzetre figyelemmel a szavazás ebben az 
évben írásban történik, a vonatkozó szavazatot 2021. május 25. napjáig szükséges továbbítani 
a DPMV Zrt. felé.  
 

A DPMV Zrt. a Ptk. 3:117 § (1) bekezdésében foglalt lehetőség alapján kérte a DPMV Zrt. 
igazgatósága részére felmentvény megadását is. A felmentvény megadásának jelentősége 
abban áll, hogy megadása esetén a társaság a vezető tisztségviselő ellen csak akkor léphet fel 
az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény 
megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak. 
 

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a DPMV Zrt. a 2020. évben a koronavírus 
járvány miatti veszélyhelyzet ellenére is nyereségesen tudott működni. A társaság 2020. 
évre vonatkozó adózott eredménye 3.187 eFt, míg az előző évben a társaság adózott 
eredménye 3.052 eFt volt.  
 

Kistarcsa település tekintetében a működtetés a 2020. évben nyereséges volt. A 2020. évben 
az adózás előtti eredmény és a 2020. évi adózott eredmény is 28.386 eFt. Összehasonlításul 
megjegyezzük, hogy Kerepes adózás előtti és adózott eredménye a 2020. évben 7.151 eFt. 
 
A beszámolót és kapcsolódó dokumentumokat az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
csatolom.  
 
 

II. A DPMV Zrt. 2021. évi üzleti terve 
 

A DPMV Zrt. eljuttatta az Önkormányzat számára a 2021. évre vonatkozó üzleti tervét is, 
amelyet az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolok. Az üzleti terv elfogadása szintén a 
DPMV Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tarozik, előzetes képviselő-testületi jóváhagyást nem 
igényel. A koronavírus miatti járványhelyzetre és veszélyhelyzetre figyelemmel a szavazás 
ebben az évben írásban történik az üzleti terv vonatkozásában is, a vonatkozó szavazatot 
2021. május 25. napjáig szükséges továbbítani a DPMV Zrt. felé.  
 
 

III.  A DPMV Zrt. 2020. évi beszámolójához és 2021. évi üzleti tervéhez kapcsolódó 
egyéb döntések, Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozása, Nagytarcsa Község 
Önkormányzat DPMV Zrt.-ből történő kilépési szándéka 

 
A DPMV Zrt. által a 2020. évi beszámolóval és 2021. évi üzleti tervvel kapcsolatos közgyűlés 
napirendi pontjai között egyéb kérdések is szerepelnek.  
Ezek a társaság vezérigazgatójának 2020. évre vonatkozó prémium kifizetésének 
jóváhagyása, a társaság vezérigazgatójának 2021. évre vonatkozó prémium céjainak kitűzése, 



a társaság munkavállalóinak alap béremelése okán a társaság vezérigazgatójának 10%-os 
alapfizetés emelésének jóváhagyása, a társaság felügyelő bizottsága 2021. évi munkatervének 
elfogadása, valamint a Hadnagy Zsolt és Oláh János Attila igazgatósági tag 2 év határozott 
időtartamra történő újraválasztása. (3,4,5,7 és 9. napirendi pontok).  
 
A hivatkozott közgyűlés 1. napirendi pontja Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozása a 
társaságnál. Az Alap létrehozása két ok miatt indokolt. Az egyik, hogy a Magyar Energetikai 
és Közmű-Szabályozási Hivatal a DPMV Zrt.-nél végzett, általános 3 éves vizsgálat keretében 
felhívta a figyelmet arra, hogy nem megfelelő a társaság tőkeerősségi mutatója. Az Alap 
létrehozása nélkül ugyanis a tőkeerősségi mutató nem csökkenthető a társaság által minden 
évben megfizetett használati díjjal. Amennyiben az Alap létrehozásra kerül, akkor az Alap 
részére rendelkezésre bocsájtott és felhasznált használati díj viszont szerepeltethető a 
tőkeerősségi mutató nevezőjében, így a tőkeerősségi mutató értéke az Alap létrehozásával 
javítható. A tőkeerősségi mutató javításának másik módja csak a tőkeemelés lehetne, ez 
esetben viszont a tag önkormányzatoknak tőkebefizetést kellene teljesíteniük a cég részére, 
amely megoldás az önkormányzatok anyagi forrásainak ismeretében nem tekinthető járható 
útnak.  
 
A megfelelő tőkeerősségi mutató elérhetőségén kívül az Alap létrehozása azért is indokolt, 
mert a DPMV Zrt. által a bérleti-üzemeltetési szerződésben álló tag önkormányzatok részére 
fizetendő használati díj mértéke nem minden esetben elegendő a szükséges víziközmű 
fejlesztések végrehajtására. Az Alap létrehozása lehetőséget biztosítana arra, hogy 
amennyiben egy évben olyan nagy összegű fejlesztésre van szükség (például kutak fúrása 
miatt) egy településen, amely az adott település egy évre jutó használati díjából nem lenne 
finanszírozható, akkor ezen fejlesztés mégis megvalósulhasson az Alap forrásainak, tehát a 
más tag önkormányzatok által is rendelkezésre bocsájtott pénzeszközök igénybevételével. A 
fejlesztés értékét azon ellátásért felelős önkormányzat, amelynek a területén a fejlesztés 
megvalósult, jogosult lenne több év alatt megtéríteni az Alap számára a részére járó használati 
díj, vagy a számára rendelkezésre álló egyéb források terhére. A DPMV Zrt. tájékoztatása 
szerint rendelkezésre áll pár száz milliós (300-400 millió forint körüli) összeg, amelyet az 
Alap rendelkezésére tud bocsájtani a társaság, így ezen összegből az Alap létre tudna jönni. 
Az Alaphoz ezt követően minden tag önkormányzat önkéntesen csatlakozhatna, és önkéntesen 
dönthetné el, hogy milyen forrásokat tud, vagy kíván az Alap rendelkezésére bocsájtani. A 
ténylegesen megképződött, azonban fejlesztésre az adott évben felhasználásra nem 
kerülő többletforrások azok, amiket az Alap részére fel lehet és javasolt ajánlani. Az 
Alap ugyanis csak a ténylegesen rendelkezésre álló forrásokból tud gazdálkodni, azon 
források azonban, amelyek bár rendelkezésre állnak, de az adott évben elköltésre is kerülnek 
valamilyen fejlesztésre, felújításra, értelemszerűen nem tudnak valós forrásul szolgálni az 
Alap számára.  
 
A közgyűlés 8. napirendi pontja Nagytarcsa Község Önkormányzat DPMV Zrt-ből 
történő kilépési szándéka. A kapcsolódó előterjesztés szerint Nagytarcsa Község 
Önkormányzata felmondta a DPMV Zrt-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződését, amely 
felmondást a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felé is bejelentett. A 
vonatkozó szabályozás értelmében nem lehet a DPMV Zrt. tagja azon önkormányzat, 
amelynek nem áll fent üzemeltetési jogviszonya is a társasággal, ezért a bérleti-üzemeltetési 
szerződés felmondása egyben a társaságból történő kilépési szándékot is jelenti.  
 
 



A DPMV Zrt. tájékoztatása alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának társaságból 
történő kiválása a társaság működését negatívan nem befolyásolja, a további üzemeltetésre 
hátrányosan nem hat, így javasolt azt tudomásul venni annak érdekében, hogy a felek között 
megkezdődhessen a szükséges elszámolási folyamat, és a kilépéshez szükséges 
részvényátruházás és Alapító Okirat módosítás is előkészítésre kerülhessen. 
 
Az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolom a 2020. évi beszámolóval és 2021. évi 
üzleti tervvel kapcsolatos közgyűlés 1, 3-5, és 7-9. számú napirendi pontjaihoz kapcsolódó 
előterjesztéseket és a határozati javaslatokat. 
 
A fenti kérdések tekintetében javasolt támogató, igen szavazatot leadni a közgyűlés felé, 
amelyeket szintén 2021. május 25. napjáig kell a DPMV Zrt. részére eljuttatni.  
 

Határozati javaslat I. 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a DPMV Zrt. jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2020. 
évi beszámolójával kapcsolatban tudomásul veszi, és megállapítja, hogy a 2020. 
december 31-i fordulónapra elkészített beszámoló mérlegében az eszközök és a források 
egyező végösszege 15.548.904 eFt, a DPMV Zrt. adózott eredménye pedig 3.187 eFt. 
Kistarcsa Város Polgármestere tudomásul veszi továbbá a 2020. évi eredménykimutatás, 
a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentés tartalmát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

Határozati javaslat II. 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a DPMV Zrt.-nek a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
2021. évi üzleti tervében foglaltakat tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

Határozati javaslat III. 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata támogatja 
Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozását a DPMV Zrt. -nél. Kistarcsa Város Polgármestere 
úgy dönt továbbá, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata azon az önkormányzat 
számára a DPMV Zrt. által fizetendő, a vízdíjban/csatornadíjban megtérülő használati 
díj összegét, amelyet nem szükséges a Kistarcsa-Kerepesi ivóvízhálózat és 
szennyvízelvezető rendszer vonatkozásában az irányadó gördülő fejlesztési tervben 
szereplő, illetve egyéb havaria jellegű beruházásokra, felújításokra, fejlesztésekre 
igénybe venni, a DPMV Zrt.-vel egyeztetett módon és elszámolási rend alapján, a 
hivatkozott Vízügyi Fejlesztési Alap részére rendelkezésre kívánja bocsájtani.  



Kistarcsa Város Polgármestere a Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozásával kapcsolatos, a 
fentieket rögzítő és a fenti feltételeknek megfelelő megállapodást aláírja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

Határozati javaslat IV. 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján tudomásul veszi Nagytarcsa Község Önkormányzata DPMV Zrt.-
ből történő kilépési szándékát, valamint a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a 
DPMV Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés Nagytarcsa Község 
Önkormányzata általi felmondását, egyben hozzájárul, hogy a vonatkozó Alapító Okirat 
szerinti elszámolás a felek között megkezdődjön, és ahhoz, hogy a kilépéshez szükséges 
részvényátruházás, Alapító Okirat módosítás előkészítésre kerüljön.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

Határozati javaslat V. 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megállapítja és tudomásul veszi, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata a DPMV Zrt. 2020. évi beszámolójához és 2021. évi üzleti tervéhez 
kapcsolódó közgyűlés 3., 4., 5., 7. és 9. számú napirendi pontjaihoz kapcsolódó 
határozati javaslatok tekintetében igen szavazatot juttat el a DPMV Zrt. részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 
Kistarcsa, 2021. május 20. 
 
 
                                                                                                                           Juhász István  

                                                                                                                       polgármester 
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