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A Képviselő-testület 2022. május 25-i ülésére 

 
Tárgy: Tájékoztatás a DPMV Zrt. 2021. évi beszámolójának, 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, kapcsolódó egyéb döntésekről  
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I. A DPMV Zrt. 2021. 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. 2021. 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. 
2022. április 6. napján tartott közgyűlésen polgármester akadályoztatása miatt az 
Önkormányzatot meghatalmazás alapján Zsiák Péter alpolgármester képviselte. 
 
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 2021. évben is nyereségesen 
tudott működni. A társaság 2021. évre vonatkozó adózott eredménye 1.323 eFt, míg az 
előző évben a társaság adózott eredménye 3.187 eFt volt.  
 
A beszámolót és kapcsolódó dokumentumokat az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
csatolom.  
 
II. A DPMV Zrt. 2022. évi üzleti terve 
A DPMV Zrt. eljuttatta az Önkormányzat számára a 2022. 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. (Az üzleti terven a közgyűlés 2022. április 6. napi ülésén határozatával változtatott, 
az előterjesztés készítésének időpontjában a közgyűlés 2022. április 6. napi ülésének 
jegyzőkönyve még nem áll az Önkormányzat rendelkezésére). 
 
III. A DPMV Zrt. 2021. évi beszámolójához és 2022. évi üzleti tervéhez kapcsolódó 
egyéb döntések 
A DPMV Zrt. által a 2021. évi beszámolóval és 2022. évi üzleti tervvel kapcsolatos közgyűlés 
napirendi pontjai között egyéb kérdések is szerepeltek: 

- a társaság vezérigazgatójának 2021. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása,  
- a társaság vezérigazgatójának 2022. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése, 
- a társaság felügyelő bizottsága 2022. évi munkatervének elfogadása,  
- Nagytarcsa Község Önkormányzatának kilépésével kapcsolatos tájékoztatás elfogadása,  
- valamint Sárdi Károly Vilmos igazgatósági tagnak, a felügyelő bizottsági tagoknak és a 

tárasaság könyvvizsgálójának megválasztása/újraválasztása. (7-8-9 napirendi pontok), 
- SZMSZ telephely és fióktelep változás miatti módosítása.  

 
Az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolom a 2022. április 6. napi közgyűlés 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10. számú napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és a határozati 
javaslatokat. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a feni kérdések tekintetében Kistarcsa Város 
Önkormányzata a 2022. április 6. napi közgyűlésen igen szavazatott adott. Kérem, 



tájékoztatásom Képviselő-testület általi tudomásul vételét az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását: 
 

Határozati javaslat I. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt. jelen előterjesztés 
1. számú mellékletét képező 2021. évi beszámolójával kapcsolatban tudomásul veszi, és 
megállapítja, hogy a 2021. december 31-i fordulónapra elkészített beszámoló mérlegében 
az eszközök és a források egyező végösszege 15.607.434 eFt, a DPMV Zrt. adózott 
eredménye pedig 1.323 eFt. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi továbbá a 2021. évi eredménykimutatás, a kiegészítő mellékletet és az 
üzleti jelentés tartalmát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

Határozati javaslat II. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt.-nek a jelen 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező 2022. évi üzleti tervében foglaltakat tudomásul 
veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

Határozati javaslat III. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében Zsiák Péter alpolgármester a DPMV 
Zrt. 2021. évi beszámolójához és 2022. évi üzleti tervéhez kapcsolódó 2022. április 6. 
napi közgyűlésen a 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. számú napirendi pontokhoz kapcsolódó 
határozati javaslatok tekintetében igen szavazattal szavazott.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2022. május 12. 
 
 
                                                                                                                           Juhász István  

                                                                                                                       polgármester 


	Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!

