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I. A DPMV Zrt. 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. 2018. évi beszámolóját, 
amely tartalmazza a mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet, valamint a 
2018. évi üzleti jelentést, és eljuttatta a független könyvvizsgálói jelentést is. A beszámolót és 
a könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom.  
 

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, illetve a helyette eljáró alpolgármester jogosult szavazni 
a közgyűlésen. A vonatkozó közgyűlés 2019. május 22. napján kerül megtartásra.   
 

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 2018. évben nyereségesen tudott 
működni. A társaság 2018. évre vonatkozó adózott eredménye 537 eFt, míg az előző évben a 
társaság adózott eredménye 19.565 eFt volt.  
 

Kistarcsa település tekintetében a működtetés a 2018. évben kis mértékben nyereséges 
volt. A 2018. évben az adózás előtti eredmény Kistarcsa vonatkozásában 2.234 eFt, a 
2018. évi adózott eredmény pedig 2.162 eFt. Összehasonlításul megjegyezzük, hogy 
Kerepes adózás előtti eredménye a 2018. évben -2.211 eFt, míg a 2018. évi adózott 
eredménye – 2.258 eFt. 
 

II. A DPMV Zrt. 2019. évi üzleti terve 
 

A DPMV Zrt. eljuttatta az Önkormányzat számára a 2019. 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 DPMV Zrt. a 2019. május 22. napján tartandó közgyűlésén tárgyalja az üzleti terv 
elfogadását. 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

Határozati javaslat I. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DPMV Zrt. jelen előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező 2018. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul 
veszi, és megállapítja, hogy a beszámoló mérlegfőösszege 14.731.630 eFt, adózott 
eredménye pedig 537eFt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 



Határozati javaslat II. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DPMV Zrt.-nek a jelen 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező 2019. évi üzleti tervével kapcsolatos 
tájékoztatást tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019. május 16. 
 
 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
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