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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének

2022. április 12-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/4990-1/2022. Tárgy: Javaslat a DPMV Zrt. 2021. évi beszámolójának
és 2022. évi üzleti tervének megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (II. 1.)
önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése szerint "a vagyonkezelés tulajdonosi ellenörzésének
teretében a vagyonkezelő köteles minden év december 31-ig beszámolni a vagyonkezelés során tett
intézlcedéseiröl és döntéseiröl, illetve adatot szolgáltatni a Képviselö-testületnek. A vagyonkezelö
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettsége az Önkormányzat jogszabályokban elöírt beszámolási,
adatszoígáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.

A DPMV Zrt. (a továbbiakban: Társaság) megküldte a Képviselő-testűlet részére a Társaság
2021. évi beszámolóját és 2022. évi üzleti tervét, melyek jelen elöterjesztés mellékletét képezik. A
beszámolóban foglaltak szerint a cégjegyzett tökeje 20. 600 eFt
A beszámoló főbb mutatói az alábbiak:
Értékesítés nettó árbevétele: 6. 627. 811 eFt

Uzleti eredmény: 3. 507 eFt
Bérköltség: 1. 666. 360 eFi
Anyagfellegűráfordítás: 4. 130. 265 eFt
Adózott eredmény: 1. 323 eFt.

Vagyonkezelt eszközökön elvégzett fejlesztési tevékenység értéke 145. 000 eFt volt a 2021.
évben.

A Társaság 2022. évre összeállitott üzleti terve az alábbi föbb mutatókat tartalmazza:
Ertékesítés nettó árbevétele: 6. 211. 101 eFt

Uzleti eredmény: -430. 754 eFt
Bérköltség: 1. 947. 461 eFt
Ányagjellegűráfordítások: 4. 283. 462 eFt.

A Társaság mielöbbi terv szerinti működésének biztosítása érdekében - a 2021. évi beszámoló
mellett - javaslom a Társaság jelen elöterjesztés mellékletét képezö 2022. évi üzleti tervének
jóváhagyását is.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati 'avaslat:
Dunavarsany Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt. jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 2021. évi beszámolóját, valamint a 2022.
évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készitette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Melléklet: A DPMV Zrt. 2021 . évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve

Dunavarsány, 2022. áprüis 7.
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