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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
I. A DPMV Zrt. beszámolója 

 
A DPMV Zrt. elnök-vezérigazgatója eljutatta az Önkormányzat számára a DPMV Zrt. 2014. 
évi beszámolóját, amely tartalmazza a mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő 
mellékletet, üzleti jelentést, és a független könyvvizsgálói jelentést, valamint megküldte a 
DPMV Zrt. Felügyelő Bizottságának a beszámolóval kapcsolatban tett jelentését. A fenti 
dokumentumok a jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képezik.  
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése, illetve a (2) bekezdés b) pontja értelmében a 
gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit Zrt. esetén 2016. március 15-étől kell alkalmaznia 
(a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja), abban az esetben, ha a 
Zrt. nem módosítja a létesítő okiratát előbb. A fentiekből következően a létesítő okirat 
módosításig, vagy 2016. március 15. napjáig még a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) és nem az új Ptk. rendelkezései alkalmazandóak a DPMV 
Zrt.-re. 
 
A Gt. 231. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a DPMV Zrt. közgyűlésének kizárólagos 
hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásával kapcsolatos 
döntés. 
 

A Gt. 35. § (3) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a 
beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában 
dönthet. 
 

A Gt. 40.§ (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 és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 
 

 

 



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. a Gt. 30. § (5) bekezdésében foglalt lehetőség alapján kéri a DPMV Zrt. 
igazgatósága részére felmentvény megadását is a 2014. évi beszámoló elfogadása mellett. 
Amennyiben az igazgatóság részére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti 
évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kerül 
megadásra, abban az esetben 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 
felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt 
időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezték.  
 

A beszámolóval kapcsolatban megküldött közgyűlési meghívóban szerepel az a tájékoztatás, 
hogy a tulajdonosi részvényes képviseletére sem a polgármester, sem a képviselő-testület 
tagja nem jogosult, mivel ez összeférhetetlen lenne ezen tisztségekkel. A fentiekkel 
kapcsolatban kiemelendő, hogy ezen megállapítás a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36.§ (1) bekezdés h) pontjának és a 72. § (4) 
bekezdésének téves értelmezéséből adódik. Ezen rendelkezések szerint a polgármester, vagy 
az önkormányzati képviselő nem lehet a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni 
részesedésével működő gazdasági társaság legfőbb szervének – kivéve, ha a gazdasági 
társaság legfőbb szerve a képviselő-testület –, ügyvezetésének tagja, személyes 
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.  
 

A fenti rendelkezés értelmében a polgármester, vagy az önkormányzati képviselő nem lehet a 
DPMV Zrt. igazgatóságának, vagy a DPMV Zrt. közgyűlésének a tagja, nem láthatja el a 
DPMV Zrt. képviseletét. A jelen esetben azonban egyik esetkör sem áll fenn. A közgyűlés 
tagja ugyanis nem a polgármester, vagy az önkormányzati képviselő, hanem a tulajdonos 
önkormányzat, és a polgármesterek nem tagjai az igazgatóságnak, illetve nem látják el a 
DPMV Zrt. képviseletét sem. A polgármesterek és az önkormányzati képviselők a tulajdonos 
önkormányzatokat, mint részvényeseket, és nem a gazdasági társaságot képviselik, ezen 
képviselet azonban nem összeegyeztethetetlen a polgármesteri, vagy a képviselői tisztséggel, 
hanem éppen abból következik.  
 
 



A fentiekkel összhangban rögzíti az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. 
(II.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése is, hogy az Önkormányzat, mint tag, vagy 
részvényes képviseletét a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – látja el. 
A fenti álláspontról a DPMV Zrt. és a tag önkormányzatok értesítésre kerültek.  
 

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a DPMV Zrt. működése veszteséges, a 2014. évet 
223.162 eFt veszteséggel zárta a cég. A 2013. év vesztesége jóval nagyobb volt, viszont a 
két év nem összehasonlítható, mivel az akkori veszteséget jelentős mértékben növelte, hogy a 
DPMV Zrt.-nek vissza kellett ruháznia a korábban a társaságba apportált viziközmű vagyont a 
beapportáló önkormányzatokra, amely vagyonveszteség megjelent az eredményben is.  
 

A működésre hátrányos hat a rezsicsökkentés, az, hogy nagymértékű közműadót kell fizetnie 
a társaságnak, és felügyeleti díjak is plusz terhet jelentenek.  
 

Kistarcsa település tekintetében a működtetés szintén veszteséges a beszámoló szerint. A 
mérleg szerinti eredmény -13.432 eFt, míg a saját tőke -11.732 eFt. Ezzel szemben 
jelenleg a tevékenység Kerepesen nyereséges. Kerepes mérleg szerinti eredménye 14.827 
eFt, saját tőkéje16.227 eFt.  
 

Az üzleti jelentés 24. oldalán szereplő összesítő táblázat alapján látható, hogy Kistarcsa 
vesztesége részben abból adódik, hogy a közvetlen költségek nagyobb arányban terhelik. 
A Kistarcsára eső közvetlen költség 211.303 eFt, míg Kerepesre csak 118.047 eFt közvetlen 
költség jut. A negatív eredmény másik oka az, hogy Kistarcsán a csatornaszolgáltatás 
tevékenységén 34.249 eFt veszteség termelődik. Kerepesen ezen ágazatban jóval kevesebb, 
3.652 eFt csak a veszteség (lásd. az üzleti jelentés 22. oldalát). A fentiek okára rákérdeztünk a 
DPMV Zrt. számviteli vezetőjénél, Bohák Katalinnál, aki az alábbiakról tájékoztatta az 
Önkormányzatot: 
 

„A közvetlen költségek elsődlegesen a felmerülés helyén (település) és ágazatán (víz, 

szennyvíz vagy másodlagos tevékenység) kerülnek számbevételre. Amennyiben az adott 

költség több települést is érint  a megosztás a szolgáltatott  víz vagy szennyvíz mennyiség m3 
alapján kerül elszámolásra.  A számviteli szétválasztás szabályai alapján a költségek a 

felmerülés helyén kerültek elszámolásra. A csatorna szolgáltatás  költségei a korábbi 50-50 
%-os gyakorlat helyett a tényleges szolgáltatott mennyiség alapján kerültek megosztásra. 
Így fordul elő, hogy a nagyobb szolgáltatási mennyiséghez több költség kapcsolódik, melyet 

a jelenlegi díjak nem finanszíroznak. Amennyiben a felelős Miniszter által meghatározásra 

kerülnek az új fogyasztói díjak, a jelenlegi anomália megszűnhet.” 
 

A beszámoló szerint a társaság veszteségének csökkentésére megoldást jelenthet, 
amennyiben a DPMV Zrt. és a tag önkormányzatok között megkötött bérleti-
üzemeltetési szerződésekben meghatározott bérleti díj mértéke felülvizsgálatra, és 
csökkentésre kerül. Ez a módszer Szigethalom esetében például működött, a bérleti díj 
lecsökkentését követőn a 2013. év 199.276 eFt veszteségéhez képest a 2014. évben a település 
tekintetében már 61.924 eFt nyereség volt elérhető. Ugyanakkor Kistarcsa esetében ezzel az 
eljárással sem lehet sajnálatosan javulást elérni, mivel a település 2014. évi negatív 
eredménye annak ellenére állt elő, hogy a 2014. évben nem kellett Kistarcsa 
vonatkozásában közmű adót fizetnie a DPMV Zrt.-nek, mivel 2014. január 1. napján még 
a Szilasvíz Kft. szolgáltatott, ezért az egész 2014. évre eső közműadó összegét (26.830 eFt) a 
Szilasvíz Kft. fizette meg. A 2014. évre eső közműhasználati díj pedig, amit az 
Önkormányzat követelhetett a társaságtól, mindösszesen bruttó 4.470.895,-Ft volt, 
tekintettel arra, hogy Kistarcsán közérdekű üzemeltetőként üzemeltet a cég, a 2013.-ban 
megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés még nem léphetett hatályba, mivel a DPMV Zrt. 
nem szerzett működési engedélyt Kistarcsa településre vonatkozóan.  



 
Közműadó fizetési kötelezettség mellett, és a megállapodott bérleti díj alkalmazása 
esetén a Kistarcsára eső veszteség százmilliós nagyságrendű lenne. A bérleti díj az évi 4-5 
milliós összeg alá, ami jelenleg is irányadó, már nyilvánvalóan nem csökkenthető. Az sem 
javítaná érdemben a helyzetet, amennyiben az Önkormányzat egyáltalán nem kérne bérleti 
díjat a társaságtól, mert a tevékenység ebben az esetben is veszteséges lenne. 
 
A fenti irány, és működtetés azonos formában történő folytatása Kistarcsa esetében nem 
támogatható, ezért javasolt, hogy a Képviselő-testület a beszámolót ne fogadja el, és az 
ügyvezetés számára a felmentvényt ne adja meg a 2014. évre vonatkozóan.  
 
A fent hivatkozott felmentvény megadásához történő hozzájárulás azért sem támogatható, 
mert Dunaharaszti Város Önkormányzat tájékoztatása szerint az általuk kezdeményezett, a 
DPMV Zrt. működésének jogszerűségével kapcsolatos vizsgálat nem zárult megnyugtatóan, 
az erről szóló összefoglalót a jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolom. 
Dunaharaszti Város Önkormányzat indítványára ezen kérdések is a közgyűlés napirendjének 
részét fogják képezni.  
 

II. A DPMV Zrt. alapító okiratának módosítása 
 
A DPMV Zrt. 2014. évi beszámolójával kapcsolatban küldött közgyűlési meghívó szerint a 
közgyűlésen napirendre kerül a DPMV Zrt. alapító okiratának módosítása is, egyrészről azon 
okból, hogy lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról Hajdu Zsolt tag, akit Dunaharaszti 
Város Önkormányzata delegált, aki helyett így új tagot szükséges választani, és a változást át 
kell vezetni az alapító okiraton is, másrészről abból kifolyólag, hogy Inárcs Nagyközség és 
Felsőpakony Község Önkormányzat csatlakozásának kérdése is megtárgyalásra kerül. Az 
esetleges csatlakozás ugyanis az alaptőke felemelésével és az alapító okirat módosítással jár. 
Az alaptőke felemelés kérdésében az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. 
(II.24.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdés b) pontja értelmében csak a Képviselő-
testület véleményének ismeretében lehet szavazni a közgyűlésen, így ebben a kérdésben a 
Képviselő-testület előzetes döntésére van szükség. Kértük a DPMV Zrt.-től erre figyelemmel 
az alapító-okirat módosítás tervezetének megküldését, azonban ezidáig a tervezetet nem 
juttatták el Önkormányzat számára.  
 
A tervezet ismeretének hiányában is kijelenthető azonban, hogy a DPMV Zrt. alapító 
okiratának módosítása során javasolt egyúttal a Gyál Város Önkormányzatát, Maglód Város 
Önkormányzatát és Vecsés Város Önkormányzatát megillető elsőbbségi szavazati jogot 
biztosító részvények régóta fennálló problémakörét is rendezni.   
  
2013. január 1. napjával az elsőbbségi szavazati jogot biztosító részvényekkel rendelkező 
tulajdonosok DPMV Zrt.-be apportált közművagyona a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a törvény erejénél fogva 
visszaszállt az érintett önkormányzatokra, és így kikerült a DPMV Zrt. vagyonából, ezért 
indokolt a DPMV Zrt. alapító okiratában a szavazatelsőbbségi jogokra és részvényekre 
vonatkozó részeket törölni, illetve a részvények tekintetében a megfelelő rendelkezéseket 
átvezetni, mert a fentiek ellenére az alapító okirat még mindig tartalmazza a B sorozatú, 
elsőbbségi szavazati jogot biztosító részvényekre vonatkozó rendelkezéseket, és ezen típusú 
részvényeket a DPMV Zrt. cégkivonata is (az előző testületi határozatunk hatástalansága 
miatt)  a mai napig tartalmazza.  
 



 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

Határozati javaslat I. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DPMV Zrt.-nek a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2014. évi beszámolóját, amelynek 
mérlegfőösszege 14.107.827 eFt, mérleg szerinti eredménye pedig – 232.715 eFt, nem 
fogadja el, egyben úgy határoz, hogy a DPMV Zrt. igazgatósága számára a 2014. évi 
gazdálkodási évre vonatkozóan felmentvényt nem ad. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, vagy az őt helyettesítő személyt, hogy a DPMV Zrt. 
közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Határozati javaslat II. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a DPMV Zrt. 
alapító okirata módosításra kerüljön oly módon, hogy azon a DPMV Zrt.  Felügyelő 
Bizottsági tagjainak személyében bekövetkező változások, valamint Inárcs Nagyközség 
Önkormányzat és Felsőpakony Község Önkormányzat esetleges DPMV Zrt.-hez történő 
csatlakozása miatt szükségessé váló módosítások, továbbá a csatlakozással járó esetleges 
alaptőke-emelés átvezetésre kerüljön, azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosítás 
során egyúttal a szavazatelsőbbségi jogokra és részvényekre vonatkozó részek is törlésre 
kerülnek az alapító okirat szövegéből, illetve ezen részvények tekintetében a megfelelő 
rendelkezések az alapító okirat szövegén átvezetésre kerülnek, mely alapján az 
elsőbbségi szavazati jogot biztosító részvények a cégjegyzékből is törölhetővé válnak. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, vagy az őt helyettesítő személyt, hogy 
a DPMV Zrt. közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon, illetve, hogy közgyűlés tartása 
nélküli, írásbeli szavazás esetén a jelen határozatnak megfelelő közgyűlési 
határozato(ka)t, és a DPMV Zrt. jelen határozatnak megfelelően módosított alapító 
okiratát aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2014. május 15. 
 
 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


