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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 10-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/5506/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2021.
évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kfí. (továbbiakban Ktít. ) elkészítette és megküldte a
Képviselő-testület részére a 2021. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és a
könywizsgálóijelentést. A fenti dokumentumok tanúsága szerint a Kft. 2021. évi árbevétele 490. 756
eFt volt, az egyéb bevételek összege 8.554 eFt, a társaság mérleg szerinti eredménye (nyereség)
15. 957 eFt, mérlegfőösszege 265. 963 eFt.

A társaság a 2018. évtől könywizsgálatra kötelezett, a könywizsgáló a Kft. 2021. évi gazdasági
beszámolóját áttekintette. A Moore & Stephens, mint a Kft. köimyvizsgálója a Kft. 2021. évi
működését átláthatónak, szabályszerűnek és a Kft. tényleges vagyoni helyzetét tükrözönek minösítette.
A Kft. 16. 287 eFt adózás elötti, 15. 957 eFt adózott eredményt (nyereség) ért el 2021-ben. A Kft. helyi
adókötelezettségét teljesítette. A Kft-nél a befektetett eszközök érteke 166, 87 millió Ft.

A Kft. 2021. december 31-én 3. 000 eFtjegyzett tökét, 49. 833 eFt eredménytartalékot, 18. 821
eFt lekötött tartalékot, 15. 957 eFt mérleg szerinti eredményt, együttesen saját tokeként 87. 611 eFt-ot
szerepeltet mérlegében. A lekötött tartalék az adózás elotti eredmény terhére a várható beruházásokra
képzett 16.287 eFt-ból, valamint a Dunavarsányi Onkormányzattal 2016. majus 1-jén kötött
vagyonkezelési szerződéssel vagyonkezelésbe adott eszközök visszapótlási kötelezettségével
kapcsolatosan fennálló visszapótlási kötelezettség értékéböl, 2. 534 eFt-ból áll.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2021. évi beszámolót elfogadta, és a Tisztelt Képviselö-
testületnek elfogadásrajavasolja oly módon, hogy osztalékfizetés ne történjen. Javasolja az eredmény
100 %-ának terhére fejlesztési tartalék képzését.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testűletet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 2021. évi mérlegét,
eredmény-kimutatását, annak kiegészítő mellékletét, valamint a könywizsgálói jelentést
megismerte, és a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolóját 265.963 eFt-os
mérlegfőosszeggel, illetve 15.957 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel, az eredmény 100 %-ának
terhére fejlesztési tartalék képzésével elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester



A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyí, Fejlesztésí és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Mellékletek: 2021. évi mérieg
2021. évi eredmény-kimutatás
2021. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítö melléklete
2021. évi könywizsgálói jelentés
2021. évi vezetöí nyílatkozat
2021. évi monitoringjelentés

Dunavarsány, 2022. május 3.
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Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft

2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18

^SűSZ JJZö^ 0^'Z-Í:
KSH-szém: 13386140-8110-113-13

Cégjegyzékszám: 13-09-101130

^

MÉRLEG'A' 2021.
Időszak: 2021.01.01. -2021. 12.31.

Megnevézés

Eszközök

A. Befektetett eszközök

Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek
II. Követelések

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C. Aktfv idöbell elhatárolások

Eszközök összesen

Források

D. Sajáttoke

I. Jegyzett t6ke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőka (-)
111. Toketartalék

IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék

VI. Ertékelési tartalék

VII. Adúzott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezeftségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejaratú kötelezettségek

G. Pass2iv IdBbeli elhatárolások

Forraaok összesen

flőzöév'
eFt

156328

156328

87855
3995
8845

75215
13462

257 645

71653
3000

33957
13137

21 558

163 296

122653

40643

22696

257645

M.óctosítSs
eFt

Tárgyév
eFt

166869

166 869

90291

5272

11 995

73024
8803

265 963

87611

3000

49833
18821

15857

161217

123015

3820Z

17135
265 963

Dunavarsány, 2022. 04. 22.
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Dunavareányt Városgazdálkodásl Kft

2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18

KSH-szém: 13386140-8110-113-13

Cégjegyzékszám: 13-09-101130

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021.
(összköltség eljárás)

IdSszak; 2021.01.01. -2021. 12.31.

Megnevezés

I. Ertékesltés nettó árbevétele (01+02)
II. Aktlvált saját teljesltmények értéke (+.03+04)
III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjeltegű ráfordltások (05+06+07+08+09)
V. Szemályl Jellegű ráfordltások (1 0+11+12)
VI. Ertékcsökkenési lelrás

VII. Egyéb ráfordltások

A. Uzemi (űzleti) tavékenység eredménye
(1+-11+111-IV-V-VI-VII)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
IX. Pénzügyl műveletek ráfordftásal

(18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi mOveletek eredménye (VIII-Ü()
C. Adózás előttl eredmény (+-A+-B)
X. Adóflzetösl kötelezettség

D. Adózott eredmény (+-C-X)

EISzO év

.

eFt

443 946

10461
194254

210 850
16462

10029
22812

Módosifás
eFt

22812

1253
21559

Térgyév
.eFt

490 756
1053

8554

210 895
247 126

17088

8867

16287

16287
330

15957

Dunavarsány, 2022. 04. 22.
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DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
2336 Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.
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Kiegészítő melléklet

2021. évi egyszerűsített éves beszámoló
meUékIete

Adőszám: 13386140-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-101130

i.
Y

Ugyvezető igazgató: Acs Sándor



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság 2004. október 1 5-én egy fő tervezett létszámmaljött létre. A 2021. évi beszámoló a társaság
gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi, jövedehni helyzetéről és annak változásáról ad képet az üzleti
év során.

A Idegészítő melléklet a Számviteli törvényben foglaltak szerint készült, tartalmazza azokat a
szöveges magyarázatokat, amelyek a mérlegben és az eredmény-künutatásban szereplő adatokon tál
a teljes körű tajékoztatáshoz szükségesek.

A társaság fö tevékenységi köre: építményüzemeltetés.

ATársaság 100%-os tulajdonosa: Dunavarsány Város Onkomány^ata.

A Társaság kapcsolt vállalkozásai: Dunavarsány Város Onkonnányzata.

A cég a Számviteli Torvény által választható egyszerűsitett éves beszámoló "A" változat
összköltséges eljárással késziti el. Ez biztosítja legjobban a tulajdouos számára átfogó,
leglényegesebb tájétoztatását. Számvitelét kettös könywiteli rendszerben készíti el.

Ugyvezető és a beszámoló aláírásárajogosult: Ács Sándor, cime: 2132 Göd, Regős utca 20.

A mérleget készítette: Szabóné Bere Erzsébet, regisztrációs szám: 196655.

A Társaság 2021 évre könywizsgálatra kötelezett társaság.
A könywizsgálatot végezte Wágner Vilmos
Kamarai száma: 007038

A mériegkészítés időpontja: 2022. január 31.

A 2021. üzleti évről készített egyszeriísitett éves beszámolót a fordulónapon hatályos 2000. évi C.
törvény, valamint ezzel összhangban mindenkor módosított számviteli politikánk, és értékelési
szabályzatunk alapján állítottuk össze. A társaság a számviteli politilcájában a kivételes nagyságrendű
bevételek, költségek és ráforditások osszegét 150 mFt-ban határozta meg.
A beszámoló fordulónapját követően bekővetkezett események és a rendellcezésünkre álló
mformációk alapján, nem indokolt az értékelési elvek módositása, ebböl kovetkezően a 2021. évi
üzleti tevékenységünkről készített egyszerűsített éves beszámolót a vállalkozás folytatásának elve
szerint álltíottuk össze.

A társaság az évfolyamán nem tárt fel jelentős összegű hibát emiek megfelelően nincs eredményre,
az eszközök és a forrásolí állományára gyakorolt hatása tárgyévben.

Mindazon által nem zárható ki, hogy a COVID19-vírus által előidézett járvány következtében a
cégbejegyzésűnk: szerinti illetékes hatóságok, országos iranyító szervek által hozott
intézkedések következtében vállalkozásunk alkalmazkodm kényszerül a kritikus helyzetek miatt
bevezetett szabályozásokhoz, ami a számviteli becslések és értékelési elvek megváltoztatásához
vezethet ajövőben.

Mivel a Társaság elsősorban belíoldön nyújt szolgáltatást, külfoldi befektetései és ktilföldi
követelései, kötelezettségei nincsenek. Ezáltal az ukrán-orosz háborúnák egyelfire nincsen se
közvetlen, se közvetett hatása a Társaság müködésére, eredményességére.



II. SPECIFIKUS RÉSZ

MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök
Befektetett esz/cözök

TÁRGYI ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK

A tárgyi eszközöket és immateriális javakat a Számviteli Törvény szerint bekerülési értéken
(beszerzési, előállítási) kell értékelni.
Mfiszaki bereadezések, gépek, járművek besorolásánál az üzleti tevékenységet kiszolgáló tárgyi
eszközöket vette figyelembe a társaság.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek rendeltetésszerűen használatba vett, a műszaki
berendezések, gépek, járművek tételébe nem tartozó berendezési tárgyak, gépek, irodai, igazgatási
felszerelések, járművek tartoznak.

Az értékcsöldceaés elszámolásának módszere:

Az amortizáció elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik a haszná-lati idő
figyelembevételével. Ez egyes eszközök esetén eltér a TAO törvény szerintí kulcstól. Így mindkettő
nyilvántartását vezetjük. Az értékcsokkenés elszámolása negyedévente történik.
Az új immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a számviteli tv. szerint élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekeriilési értéket azokra az évekre kell felosztani, amelyekben
ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.
A kis értélcű eszközöket a tevékenységet közvetlenül szolgáló 100.000. -Ft egyedi beszerzési érték
alatti tárgyi eszközök ériélccsökkenését használatba vételkor egy összegben írfa le a Társaság.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Immateriilis javak egyenlege:
Tárgyi eszközök egyenlege

Forgóeszközök
Készletek

2020
OeFt

156.328 eFt

2021
OeFt

166. 869 eFt

A készletek értéke a 2021. 12. 31. -en felveft leltár alapján került meghatározásra. A készletek értéke
222 eFt értékben készletre adott előleget tartalmazz.

A készletek értéke
2020
3.995 eFt

2021
5.272 cFt

KÖVETELÉSEK

2020 2021



Vev6 követelés 7.857 eFf
ebből 100 % kapcsolat vállalkozás O ept

10.511 eFt
259 eFt

Egyéb kovetelések

E éb kovetelések összetétele: eFt

Megnevezés 2020 2021

Munkabérelőleg 340 100

Onkormányzattal szembeni követelés 443 O

Állammal szanbeni követelés O 1. 384

Egyéb gazdasági társasággal szembeni követelés 5 O

Osszesen 788 1.484

Pénzeszközök

A társaság pénztárának, bankszámláinak, csekkemek értéke 2020. december 31 -én 75.215 eFt volt
2021. decenAer 31-én 73.024 eFt volt.
Abeszámolási időszak alatt a Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditása és űzetö képessége biztos
volt.

Aktfv idobcli elhatárolások
eFt

Megnevezés 2020 2021

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 12. 396 7. 983

K.öltségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1.066 820

Osszesen 13. 462 8.803;

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK): 265. 963 eFt



Források

Saját töke

A Társaság forrásait a mérlegtételek tagolásának megfelelően, fSkönyvi számla szerinti bontásban
mutatjuk be.

Az alapítók; belfoldi jogi személy

Tulajdoni hányad: Dunavarsány Varos Önkormányzata 100%.

A Társaság 2021. 12.31 -én saját tőkeként 87.611 eFt-ot szerepeltet a mérlegében.

Sa át tőke összetétele:

Megnevezés

Jegyzett tőke

Eredménytartalék

Lekötött tartalék

Adózott eredmény
Osszesen

2020

3. 000

33. 957

13. 137

21.559

71. 653

eFt

2021

3. 000

49. 833

18.821

15.957

87.611

A lekötött tartalék az adózás előtti erediiiény terhére a várható beruhézásokra kepzett 16.287 eFt
fejlesztési tartalékból, valamint a Dunavarsányi Örikonnányzattal 2016. 05. 01-én kötött
vagyorikezelésbe adott eszközök visszapótlási kotelezettségével kapcsolatosan fermálló visszapútlási
kötelezettség értékéböl áll. A lekőtött tarialék összetétele:

Me nevezés Össze

2021. 12. 31. va onkezelt eszközökre elszámolt écs 5440979

2021. 12. 31. vissza ótíásként elismert össze 2906871

2021. 12. 31. vissza ótlásként nem tel'esített össze 2 534 108

2021. 12.31. IckStött tartalékké zésvissza ótlásra 2534000

2021. 12. 31. lekStött tartalékké zés várhatő beruházásra 16 287 000

2021. 12.31. lekotott tartalék Bsszesen 18 821 000

Kotelezettségek

Hosszú lejáratű kötelezettségek
2020

122.653 eFt
2021

123. 015 eFt

A hosszú lejáratú kötelezettségek között a Dunavarsányi Önkoimányzattal 20i6.05.01-én kötött
vagyonkezelésbe kapott eszközök bekeriilési értékét tartja nyilván a társaság. Amelynek értéke 2020.
december 31-én 42.653 eFt , 2021. december31-én 43. 015 eFt volt.

A hosszú lejfcratú kötelezettségek között tarja nyilván a társaság a Dunavarsányi Önkormáuyzat, mint
tulajdonos által nyújtott kölcsön összegét SO.OOO eFt összegben, amelyet a társaság a 2018-baa
megvalósult ingatlan beruházáshoz kapott. Anyújtott kölcsön összege megegyezik a 2020. december
31-eiértékkel.



Riivid lejáratú kötelezettségek

Rövid le'áratú kötelezettsé ek összetétele:

Meguevezés

Szállítók

Általános Porgalmi Adó
SZJA

Társadalombiztosítási járulék

Szociális hozzájárulási adó

Iparűzési adó

NEBIH felügyeleti díj

Szakképzési hozzájárulás

Rehabüitációs hozzájárulás

Innovációsjárulék

Társasági adó

Jövedelem

Cégautóadó

Bgyéb rövidlejáratú kötelezettség

ÖSSZESEN

2020
40.643 eFt

2020

2021
38.202 eFt

2021

7. 190

12. 209

2. 769

3. 552

2. 450

o

52

275

771

219

1. 017

9.008

20

1. 111

40. 643

eFt

2. 174

15.279

2.300

2. 669

1. 626

663

39

262

431

287

o

11.266

20

1. 186

38.202

Passziv idi'iheli elhatárolás

Megnevezés

Költségek passzív időbeli elhatárolása

Halasztott bevételek passziv idöbeli elhatárolása

Osszesen

eft

2020 2021

4. 718 7.237

17. 978 9. 898

22. 696 17. 135

FORRÁSOK (Passzívák): 265.963 eFt



EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZTÉSEK

A Társaság az üzemi (üzleti) tevékenységéaek eredményét tartalmazó eredménykimutatást a
Számviteli Törvény alapján "A" változat szerint összköltséges eljárással állapitja meg a rögzített
módozatok közül. Az elért adózott eredmény a következőkben bontott arbevétel és költségek
összevetéséből alakult ki.

I. Arbevétel
Adatok ezer forinfban 2020. év

BeUoldi írbevétel 443.946

épűlet takaritás 76. 112

kőzúfkezelés 17. 543

közterület fenntartás 197. 855

ingatlan üzemeltetés 41. 989

konyha 78.480

asztalos üzem 7. 364

egyéb, szolg., vülanysz. 23. 003

multi szerviz 1.600

Egyéb árbevétel 10.461

beruházási támogatás
écs arányos feloldása 8. 948

biztosítá által
visszaigazolt kártérftés 869

egyéb bevétel 644

Aktivált saját teljesítmény O

Osszesen 454. 407

n. Költsé ek és ráfordítások
Adatok ezer forinfban 2020. év

Osszes anyagj ellegu költség 1 94.254

-Anyagköltség S5. 95S

- Igénybe vett szolgáltatdsok 27. 230

- Egyéb szolgáhatásot 3. 893

~ Eladott áruk beszerzési értéke 17.774

- Eladott IsBzvetttelt szolgdltatások 59. 399

Osszes személyijellegüköltség 210.850

- Bérkeltség 168. 155

- SzeméIyijeÍÍegüegyéb kiftz. 15. 483

- BérjárulSkok 37. 212

Osszes értékcsökkenési leírás 16.462

Ráforiítások 10. 029

Költségek Bsszesen: 431.595

Pénzügyi műveletek eredménye O

Táisasági adó 1.253

2021.év

490.756

104.687

17. 046

200. 792.

45.262

98. 580

4. 081

18. 147

2. 161

8.554

8.079

o

475

1.053

500.363

2021. év

210. 895

91. 801

M. 441

4. 637

14. 041

70. 974

247. 126

197. 759

20. 784

28. 592

17. 088

8.967

484. 076

o

330



MÉRLEG
EREDMÉNY

SZERDm 21.559 15. 957

UI. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

I. Tá'ékoztató bér és létszám adatok

A Társaság létszáma:
Kifizetett jövedelem:

63 fd
197. 750 eFt.

A társaság a vezető tisztségviselők, az igazgatőság, a felügyelő bizottség tagjainak nem folyósított
elöleget és liölcsönt és nevükben nem vállalt garaaciákat tárgy időszakban.

Társasá iAdó eFt

Adózas elölti eredmény

Adóalao növelő tételek

Ertékcsökkenési leirás sztv.

Hiányzó megsemmisülí tárgyi eszk.
Térítés nélküli átadás
Összesen:

Adóala csökkentő tételek

ErtékcsŐkkenési leírás aáó tv.

Fejlesztési tartalék
Osszesen:

16.287

17. 088
813

459
18.360

14. 696
16. 287

30.983

Adóalap
Társasági adó 9 %

3. 664
330

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem kelefkezett. A mérlegben nem szereplő
kömyezetvédelmi károk, kőtelezettségek nem várhatók.

A társaság kutatás-fejlesztési tevélcenységet nem végzett adott idoszakban.

A társaságnak mérlegen kivüli jelentős ősszegű követelése és kötelezettsége adott évben nem volt.

Dunavarsány, 2022. április 22. Üiíis'iiaví. ji.-s^y^

''336Dunavarsán|(, Kossuth L. u. i.
' Adaszém: 133SS140.2-13

3.

Ugyvezetö Igazgató
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DunBvarsányi Városgazdálkodási Kariátolt FelélfisségO TársaEág
2336 Dunavgrsany, Kössuth Lájos utca 18.
Cégjegyzék $zám: 13 08 101130

Független Könywizsflátói Jelentés

A Dunavarsényl Városgazdélkodási Kft. tulajdonosénak

Vélemény

Svégeztük a Dungvareányl VárosgazdétKodásl Kft. (^ Táreaség') 2021. évl egyszerOsltett éves beszámoléiénsk a
kBnywlzsgálatát, artiely egyszeriisitett éves beszámolö e 2021. décember 31-1 fordulínapra elkészllett mérlesbfil -
melyben az sszl<izöl< és forrésok sgyszfi végösszege 265 863 E Ft, az sdozott eredmény 15 857 E Ft nysreség -,
és az ugyanezen idopontra végzödS Ozleti évre vonatkozó eredményklmutatasbiil, valamint a számvitali polltlka
JetentSs stemslneK összefoglalésát fe tBrtftlmazé kleflészltő mellélttottsSI 6(1.
VéleményOnR szerint a msllékélt egyszerüsltett éves besaémoló megbbható és valós képet ad a Társaság 2021.
december 31-én fennalló vagyont és périzDgyl vélámiht az szén Idöponttal végzödö Ozleii évre vonatkozó JOvedelmi
helyzetárol a Magyarországon hatélyos, a szémvitelröt szóló 2ÖOÖ. évi C. tSrvénnyel Ssszhangban (a továbblakhan:
.számvlteli töryény*).

A vétemény alapja
KShywizsgélatunkat a Maayar Nemzeti Kflnywizsaálati Standardokkal összhangban 6s a kflnywizsgélatfa
vonatkozó-Magyarorszégon hatélyos - törvények es egyéb jogszabélyok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok
értelmébeíl fennátló felsiasságünk bSvebb leirteátjelentésflnKben "A tönywlzsgáló egyszerusttett éves bsstímoló
könywlzsgálatáert való félelősségé" GlmO szákasztartalmazza.
FuggeUenek vagyunk a térsaságtól a voRatkazó, Magyarorszagön hatályos {ogszabé)yo an és a Magyar
KBtiyvvfzsgitöl Kamara " A könywlísgalói hh/atés magatartási (etlkai) szabályairól és a fegyelml eljárásró] szdló
szabályzata'-ban, valamlnt az azekbsn nem rendezétt l<erdés?l< takiritetéban a Nsmzetkozi Etlkai Standardok
TestQlete éltal Itiadott . Könywizsgálók Etika! Ködexé'-bsn (az tESBA Kódex-ben) foglaHak szsriht. éa megfelefOnk
az ugyanezén normékban szereplo tovabbi etfliai elSMsoknak )s.
MeggyözSdésank, hpsy az élfalunk megszerzetf kOnywIzsgálaU btzonytték slegentía és msgfelBlö alappt nyújt
véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbizott személyek felelösssge az Bgyszerüsítétt éves
beszámolóért

A vezetés fetslSs az egyszertlsltett évas beszámoloftak a ézámvltsll tSrvénnyel Osszhangban tőrténo és a valós
bemutatés kSveteltnényének megfeletö elkészitéséért, valamlnt az o)y>n bels6 kontrollért, ametyet a vézetés
szükségesnek tárt ahhöz, hogy lehetBvé véljon az akér esalásból, akár hibábi) eredo lényeges hibás állftástól
nientes egyszerOsitstt éves beszámoléelkészitase. ..... .... .... _,
Áz egyszerOsített éves beszámotö eftészttése során a vezetés fetelős azért. hogy felmerje a TársasiignaK e
yállalkozás folytatására Való képesséaét és az adott helyzetnek msgféteiaen közzétegys a véllalkozás folytatásával
kapcsolatos irtfQrmáciokat, valamlnt a vezetes fetel a y^llalkozas foiytatasának elvén alapulö egyszérasftatt éves
baszámotö Ssszeállttásáérf. A vezstésnsk a vállaltozás folytátásának slvébei Kstl kiináuhia, ha ennek sz. elvnek az
érvényesulesét eltérő rendsltozés nsm akadélyozza, illetve a vádalkozasi ̂wekenység folytatasanak ellentmondó
téBiróző, kortllmény nein áll fsnn.
Az Írányltassal meflbizott személyek fsilslSssk a Térsaság psnzBgyf beszámotösi Tolysmaténak feiagyeletééft.

A könyvvizsgáló egyszsrűsitett évas beszámoló könyvvizsgálatáért való felelossege
A könywizsgálat során célunk !<9ll8 blzonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerflsltett éves beszátnotö egésza
nem t'artélmaz skár esalasbo]. akér Wbábót ered6 léhyeées hibBs állttást, iralamint az, hogy ennek; atepján a
vélémsnyunket tartalmazö fnggeUen kSnywizsgálQi jélsatést bocséssunk ki. A kell6 btonyosság magas fokii
bizonyosság, de nem garancia ̂ rra, hogy a Magyar Nemzetl Konywizsgálatl gtandardokkal Osszhsngban elvészétt
könywizsgálat mincUgfeltág'a az égyábként letezo l.ényesas htbés állltást. A hlbés éllítésok eredhatnek csalástiól
vagy hibáből, és lényegssnek minSsülnek, ha ésszsrü leB.ét az a váratozas, högy szek önmagukban^ vagy
ég^QUesen befolyésolhBgák a (elhasználók adott .egyszerflslteS éves beszámoló tlaplán maghozott gazdaségi
ciCntéseit.
A Magyar Neffizeti Kanywizsgálati Standardok .szerintl kSnywlzsgálat égésze sorén szakmal megitétest
alkalmsizunk és szakmal szkeptiazmust tartunk fenn. Tovébbá:

íönywizsgéío csg széichelys; 2QOO KomérDm, Ercfélyí u. 4.
tiilfrnniarí&cha-ifotof; rv&m . nnn^RI



ln^TOftiuk"éEfelnródflkaze8 z6riisn9 tt éves b9B2á"°l<S aKér csalésból, atör hibából eredö lény^ hibésss tosl l'. ayés vé?reha k ftw?n ^feriok'to^6W"aÍi<^ ÍS^S
^S^^amhL"eJ!?9"dL.fe. m^8!e!s k?"mte8 g^^^
S^sáh°z-tTlásb6lTds.^^
^bSsan fc91altatwlszást:'hamwsz;;tók^M;l=a=n^s
1^9f^e -lk ^fzslétaASZ?T°ntjébúLr81^ tontront an"aK érdetóben, hogy ofyen hönywtesaéfc
eSS^a^Llm?y?ai^B ^^^^

teOkontronjénak hatékonyságéra vonatkozóan véleményt nyilvánltsunk'"""'" ~~ """ """""' ""'" B '°"'8i

^ff^^'^SSSP O"eka ma3feteiB sé9ét ís a wzetös é'tet készte< -^"

MS^LT?<ILam5Ítoffl;,, htíyénvaK'8. a vezetós részér61 a váua"<02és folytatá^nak elvén alapulo
ísrtste"ve^be^motö ?sez9á"ltása'valamfnta m^
fam^'e, 'tT^.towaia"sá3.0iywBseményekkei^8yN(é^
'^^^, ^^S^kwte^'ww^;^ SS^KSS
^^!&s.b>zorwta!Bnsáíá"f6nn:. f<)g9etlen tóny^zsgétólN^anKten'feí toH'hS^lm^'^
wszerósíte"év?6.. b6.s2á °16ban^
^6l8 tö?!:\SÖ8Ken^L^^^
^S^5a^B=:s^isa

L8ZJSOSI.tetf.éYest>e8zémoló. átfogö ^"totését, felépltésétés tartalmát, beteértve a kiegtezltSS^l?^T?L^mllé^?iz us:1^
aiapyi szolgaló Ogyletek és eseményat; valés bsmutatása.
^TTaLme8wz°.tt EZTélyBI<_M°má8áraío2ail<. ; e.^  l(^dés8k msltett . a könywizsgálat terVezet!!'altorójt, é8 , m?2ésé}, -^_kw^'"gálaf J019ntte m6sá"^^^^^
tontrollnak 9 tónyvtegátetunk során általunk azonotítottNenfSshÍényostígait'is, ' ^K'nT"
Komárom, 2022. Q4. 22. <. W WAGNER

" ~~77''v:.
Mom. wephereiWtigmrKft.
2900 Komárom, Erdélyl y. 4,

Asz; 11183965-3*11

Wégnar Vllmos
Moore Stophens Wagnsr Kft.

Ogyvezstö Igazgató

^
Wágnsr Vllmos

kamaraitag kön>wvlzsgaió
Kamafaj nyflvántartaai 82ém:007038

MnywiaigiSIij ajg széMlelys: 2(00 Komérom, Erdilyl u. 4.
l<i!ii[Snfa)'f. i<;h>"vAfo)< pydim . nriWfti
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I. CL számúmelléklet

^

(2.. számú meUéklete flz Irányeh a köztulqjdonban álió gazdasági lársaságok részére a belsS' konfrollrendszer kmlakftásőhaz Cs mGködtetéséhez)

VEZETÖI NYILATKOZAT

AluUiott Ács Sindor, a Dunavaisányi Városgazdilkodísi Koriátolt Pelelfisségfi Táraaság (a tovibbiakban;
Társaság) elsö számú vezetője kijelentem" hogy az általam vezetett Társaság belső kontrollrendszerével
ös8zefüggésben2021. évbenanemzetivagyoDri51szóIó2011. éviCXCVI. törvényben meghatározottak szeriüt, a
nemzeti vagyonnal való feleltís gazdálkodás alapelveinek megfelelöenjártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdouban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséről
szóló 2009. éví CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdoiibaa álló gazdasági társaságok belsö
kontrollrendszerétfil szóló 339/2019. (XH. 23.) Konn, rendelet előitásaiaak történS megfelelésérSl az alabbiak
szerint gondoskodtam:

a) Kontrollkömyezet:

Táraaságunlcnil vUágos szervezeti struktára mffli.adik, melyben egyértelmüek a felelősségi, hatásköri
viszonyok és feladatok, valMüint átlátható humáneröfoírás kezelést folytatanlc, A readeücezésünkre álló
erőforrások szabályszeríten, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen kerühek
felhasználásra.
A 2020. évi jogszabályi változásoknak megfelelfíen kialaldtásra keriilt a belsö kontroUrendszer
szabályzat, benne az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével, valammt az iníegrált
kockázateleinzési eljárás rogzítésével. Kiadásra került a Társaság egészére vonatkozó etikai kódex,
összeférhetetleDségi szabályzat, valanünt a közérdekü bejelentésefc és a panaszok kezelésére vonafkozó
pauaszkezelési szabályzat.
2021. évben megkezdödött továbbá. a péozügyí-számviteli szabályaat teljes körü felülvizsgálata 15,

b) Integrált kDckázatkezelésÍ readszer:

2021. novemberében dokumentáltan elvégeztük a kockázatelemzést, megfelelő kockázaticezelési
rendszert működtetetL A Társaság tevékenységében rejlő kockázatokat felmértülc, az egyes
kockázatokkal kapcsolafos mtézkedéseket és megtételük módját meghatároztuki értékeltuk az azonositott

kockázatot kormpciós szempontból is.

c) Koatrolltevékenységek;

Társaságimk minden tevékenységére vonatkozóan biztosított a folyamatba épített, elözetes, utólagos és
vezetöí elleaiőrzés. Különösen a gazdálkodás soran az elözetes és utólagos pénzügyi ellenörzés, a
pénzügyi döntések szabályszeriíségi szempontból törtéuö jóváhagyása, illetve ellenjegyzése kapcsán.
Mmdm csetbec alkahnazzuk az fin. , /iégyszem elvét", valameanyi dokumentumotminimmn két személy
ír alá a Társaság vonatkozásában. Kétszázezer formtot meghaladó kifizetések vonatkozásábaa
valamennyi esetben történt Írásbeli kötelezettségvállalás (megrendelö vagy szerződés formájában).
Valamemiyi Idfizetés előtt megtörtéüik a teljesítésigazolás, érvényesítés és végűl az utalváuyozás. A
teljesítés ígazolása legíöbbször külön teljesítésigazolás dokumentummal torténík, melyre kíemelt
fígyelmet forditunk. Kifízetés ajogosult általi teljesÍtés igazolásáig nem történt

d) Io. formácíós és kommunikációs rendszer:

A közérdekű adatok nyilváüosságra hozatalát az Infotv. és a Takfcv. elöírásainak megfelelöen a saját
honlaput&on biztositottuk (https://dwg. hu).
Társaságunk rendelkezik a gazdálkodás átíáthatóságát és az adatok védelmét biztosító közérdekü adatok
közzétételére^ valamínt az iraücezelésre vonafkozó szabályozással is, melyek 2020. évben
felülvizsgálatra, akfcuaüzálásra kerültek. Rendelkezünk adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal is,
mely 2018. évben teljes átalakításon esett át 9 GDPRrendelkezésemek és egyéb szervezeti változásoknak
megfelelően.
A belső szabályzatnak megfelelöen az ériníett mmikavállalók igazoltan rendelkeztek hozzáférési,
biztonsági jogosultságaikkal az Info. tv. 7. § (1)-(4) bek., 24. § (2) bek. b), e-f) poníjgnak raegfelelően.
Szabályozták a kötelezően közzéEeendö adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az hifo tv. 35. § (3)
bekezdésének megfelelően.
Az iratok iktatásával, az iratforgalom dokumentálásával biztosítottuk, hogy az ügyintézés folyamata, az
irafok szervezeten belüli útja pontosan követhetö és ellenőrLzhetö, az iratok holléte pedig naprakés^en
megáUapltható legyen (Ikr. 14. § (4) bek. ).

f\n



l. a. számú melléklet

Az mfonnáció áramlás a kialakított belsö levelezörendszer segftségével megbízhatóan és hatékonyam
működik Társaságunktiál, továbbá az ÍDfomiáció áramlás biztosított a folyamatos személyes
egyeztetéseknek.

e) Nyomon követési rendazer (momtoring):

2020. március 1. napjától működtetünlí: fiíggeüenített belsö eUenőrzést,
A társaság, mint az állami feladatellátásból résjzt vállaló gazdasági társaság számára a feladatok
ellátásához kapcsolódő követelményeket több szmten és különbözö formákban rögzítették.
A létesítÖ okü-afban kijelölték a legföbb szerv, az ügyvezetés, az FB feladataít és döutési jogköreit. A
tulajdonosi joggyakorió ekSírta az FB és a tulajdonosi joggyakorló részére teljesítend^ mfomiáció- és
adatszolgáltatási kötelezettségeket, az üzleti tcrvezés, beszámolás rendjét, a beruházások tekiatetében
gyakorolta döntési jogköröket. Konkrét monitoring adaíszolgáltatási kötelezettség mely a társaság
gazdálkodását folyamatosan fígyelemmel kfsémé, a tulajdoaosijoggyakorló által meghatározásra keiűlt,
2020. évben kíalaldtásra kerűlt az ún. monitoring stratégia, melytiek keretében a 2021. év vonatkozásában
monitoring jelentés készül.

A fentiek szerinü fejlesztendö ferületekre voaatkozó íntézkedésí terv:
Erre az évre nem tervezzük.

Kelt: Duaavarainy 2022. 04.22.

Felügyelöbizottság megtirgyalta; 2022.04.22.

aláÍrás

(gazdasági társaság első számú vezetöje)
P"H. . _ ,

uoavaM.wyi
VárosgariUUkodási Kft.

<338 OunávaniW Kossuth Lu. 18
Wéa2ém:. 1>aS1<í-2-13

Á Felügyelőbizottság a testület 2/ 2022. (TV. 22.) számú Jaatározatban foglal|É&k alapján az alábbi észrevételeket
teszi:

Kelt: Dunavarsány 2022. 04.22.

al'
(felűgyelöbizottság ekiöke)

P.H.

"S55&"71
1.

ĉ^-
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2021. évi Mnnitoring jelentés

Alulirott Balázs Tiinde iizletág vezető a momtoring stratégia alapján az alábbi jelentést készítem az
ügyvezető úr részére a Térsaság 2021. évi tevéfcenysége, és tapasztalatom szerint.

Indikátorok elemzése, értékelése;

I. Pénzűgyl mutatók

Mértékegység Csoportosítás "'^,"^, ^' Adatforrás

Indikátor me nevezése: TartozásáIIomán alakulása

Ft. -nemlejárt évente Az Indikátorok
- lejárt elemzéséhez

szükséges
adatokat a

Társaság
számítógépes
forrásokból,
adatbázisokból,
szükséges
meghatározni.

Indikátor me nevezése: Követelések állomán

Ft. - nem lejárt évente
- lejárt

a

Az indikátorok
elemzéséhez

szükséges
adatokat a

Társaság
számftógépes
forrásokból,
adatbázisokből^

szükséges
meghatározni.

Számttás

számlálóban a

lejárt
tartozásállomány,
nevezőben az
összes

tartozásállomány.

Számított
érték

85.906,
2. 173. 796=

0, 04

számlálóban a

lejárt követelések
áliománya,
nevezőben az
összes

követelések

aránya

9.385.980,
10. 510. 648=

0,89

II. Teljesítmény mutatók

Mértékegység Csoportosítás Adatforrás
Ertékelési

akorisá
Indikátorme nevezése: Tevéken sé ekre érkezfi anasz
db - évente Az indikátorok

elemzéséhez
szükséges
adatokat a

Társaság
számÍtógépes
forrásokból,
adatbázisokbál,
me határozni.

Számftás

számlálóban a

tárgyév
panaszainak
száma
mindosszesen,
nevezőben az
előző év

panaszainak
száma.

Számított
érték

0/0=0



III. Egyéb mutatók

Mértékegység Csoportosítás

C

Ertékelésl
akorisá

Indikátorme nevezése: azdasá ossá
Ft - évente

Adattörrás

Az indikátorok
elemzéséhez

szükséges
adatokat a

Társaság
számftógépes
forrásokból,
adatbázisokból,

szükséges
meghatározni.

Indikátorme nevezése: övedelmezősé rentabilitás
Ft. évente Az indlkátorok

elemzéséhez

szükséges
adatokat a

Társaság
számi'tógépes
forrásokból,
adatbázisokból,

szükséges
meghatároznl.

Számftás

számlálőban a

gazdaságl
eredmény, a
nevezőben az

eredmény
elérése
érdekében tett
ráfordftás.

gazdaságosság
miniraumának

feltétele, hogy
a "g" mutató
nagyobb
le en mintl.

számlálóban a

nyereség,a
nevezőben az
árbevétel.

Számftott
érték

15.9S7 E/
490.756 E=

0,03

A belső konh-ollrendszer miíködéséneh értékeléséhez sziikséges nyilatkozat megtételéhez
a belső kontroHrendszer clcmiröl az alábbiak szerint nyilatkozom:

l.Kontrollköm ezet

1. 1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes
szerkezetbe fo lalt ala ítói okirat?

1. 2, Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és
műkodési szabál at?

1. 3. A Társaság stratégiai és operatív
célrendszere, valamint szervezeti felépítése
írásban rogzített és a szervezet tagjai számára
me ismerhető volt?

1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján
kötelezően elkészftendő szabályzatok?

Válasz: Igen/flem/Nem értelmezhető
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1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a
mOködéshez kapcsolódó, pénziigyi kihatással
bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések?

1. 6. Amennyiben a szervezeti egységekre
vonatkozó szabályokat nem határozták meg a
szervezeti és működési szabályzatban vagy
egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították
és írásban rögzftették a szervezeti egységek
ü end'eiben?

1. 7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő
ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek,
írásban rö ftettek?

1.8. Rendelkezésre álh legalább két éven belül
felülvizs ált belső ellenőr^ési kézikön ?

1. 9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelo
munkaköri lefrások kialakftásra kerültek,
írásban rögzftettek és azokat aláfrták?

1. 10. Kialakftásra került a jogszabályi
kötelezettségeknek megfelel6 teljesftmény-
értékelési rendszer?

1. 11, Biztosított volt olyan belső
kontrollrendszer kialakltása, amely minden
tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai
értékek és az integritás érvényesftésének
biztosftására?

1.12. Klalakításra a szervezeti integritást sértő
esemén ek kezelésének el'árásrend'e?

1. 13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a
Gtbkr. -ben foglaltakat?

1. 14. Kialatításra került
kockázatkezelés el'árásrend'e?

E éb me 'e és;

az integrált

2. Inte ráltkockázatkezelési rendszer

2, 1. Az ügyvezető működtetett integrált
kockázatkezelési rendszert?

2. 2. Megtörtént a Társaság tevékenységében,
gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése,
me álla ítása?

2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal
kapcsolatban szükséges intézkedéseket,
valamint a teljesítésük folyamatos nyomon
követésének mód'át?

E éb me 'e és;

Ovj



valamint a teljesftésük
követésének mód át?
E éb me ie zés:

folyamatos nyomon

3.KöntröIltévéken sé eh

3. 1, A kontrolltevékenységek részeként minden
tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok
elérését veszélyeztető kockázatok
csökkentésére irán ló kontrollok kié ítése?
3.2. Biztosított volt a dontések
dokumentumainak elkészítése (ideértve a
költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások,
a szerződések, a kifízetések, a támogatásokkal
való elszámolás, a szabálytalanság miatti
visszafízettetések dokumentumait is ?

3. 3. Biztosított volt a döntések célszerűségi,
gazdaságossági, hatékonysági és
eredmén essé iszem ontúme ala ozottsá a7

3.4, Biztosított volt a döntések szabályszerűségi
szempontból tőrténő jóváhagyasa, illetve
ellen'e zése?

3, 5. Biztosított volt a gazdasági események
elszámolása [a hatályos jogszabályoknak
me elelő kön ezetés és beszámolás ?

3.6. Az ügyvezető biztosftotta a Társaság belső
szabályzataiban a felelősségi kőrök
meghatározásával legalább az alábbiak
szabályozását:
a) engedélyezési, jóváhagyási és
kontrolleljárások,
b) a dokumentumokhoz és információkhoz vald
hozzáférés,
c beszámolási el'árások?

E éb me 'e és:

4. Információ és kommunikádó
4. 1. Az ügyvezető kialakított és működtetett
olyan rendszereket, amelyek biztosftották a
megfelelő információk megfelelő iduben való
eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti
e sé hez személ hez?

4. 2. A Társaság eleget tett az (nfotv. -ben és a
Taktv. -ben meghatározott, a közérdekű
adatokra vonatkozó tájékoztatási
kötelezettsé ének?

4. 3. Az ügyvezető eleget tett az iratkezelésre
vonatkozó jogszabályi kötelezettségelaiek? Az
iratkezelés gyakorlata megfelelt az
elfiírásoknak?



E véb mee'e 'vzés:

5. N oniönkövetésiréndszér Monitörin

5. 1. Az ügyvezető kialakftotta a szervezet
tevékenységének, a célok megvalósításának
nyomon kovetését biztosítő rendszert [a
továbbiakban: monltorin rendszer ?

S. Z. Végeztek operatív tevékenységek keretében
me alosulófol amatosn omon követést?

5. 3. Végeztek operatív tevékenységek keretében
me alősuló esetl n omon követést?

5. 4, Az ügyvezető gondoskodott az operatív
tevékenységektől független belső ellenőrzés
klalakftásáról és me felelő működtetéséről?

5. 5. Az ügyvezető blztosftotta a belső ellenőrzés
szervezetl és fúnkcionális fü etlensé ét?

S. 6. Az ügyvezeto biztosította a belső ellenorzés
működéséhez szüksé es forrásokat?
E ébme "e és

A monitoringjeleD. tés alapján a belső kontrollok alábbi teiületei jgényelnek fejlesztést:

Dátum: Dunavarsány, 2022. április 22.

Készítette:

Megismerte, jóváhagyta:
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