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4. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját érintő döntések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 14. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nkft.) 

könyvvizsgálatát már régóta a Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság és 

Várady Zoltán könyvvizsgáló látta el. Könyvvizsgáló úr a közelmúltban elhunyt. Ez 

sajnálatos módon már az idei évi zárására is kihat, mivel a könyvvizsgáló cégnek a 

tevékenységében részt vevő másik könyvvizsgálója jelenleg nincsen. Ezen kívül a 

Várady Könyvvizsgáló Kft. megbízása 2021. május 31-ig szól, így szükséges 

rendelkezni a továbbiakat illetően. 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (3) bekezdése értelmében nem kötelező 

a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:   

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre 

átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és 

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan 

foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. 

 

A foglalkoztatottak számára tekintettel az Nkft. vonatkozásában a könyvvizsgálatra 

továbbra is szükség van. 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése értelmében a könyvvizsgáló személyére az 

ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb 

szervének. Az Nkft. alapító okirata alapján az alapító és egyedüli tulajdonos 

önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló kiválasztása. 

 

Az Nkft. három könyvvizsgálótól kért ajánlatot, közülük az M+K Könyvvizsgáló, 

Adótanácsadó, Könyvelő Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot (a könyvvizsgálatért felelős 

személy: Molnár Gyöngyi könyvvizsgáló). 

 

Az idő rövidségére, illetve arra tekintettel, hogy az Nkft. 2020. évi számviteli 

beszámolója elfogadásra kerülhessen, az ügyvezetővel és a felügyelőbizottsággal 

egyetértve javaslom a 2020. és 2021. évek könyvvizsgálatával megbízni a legkedvezőbb 

ajánlatot adó könyvvizsgáló társaságot. 

 

Az új könyvvizsgáló megbízása a társaság alapító okiratának módosítását, illetve a 

változások cégbírósági átvezetését is szükségessé teszi. 

 

  

https://uj.jogtar.hu/
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Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

kiválasztásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az egyedüli tulajdonos nevében a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) 

tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata az ügyvezető és a felügyelőbizottság javaslatára a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának 2021. május 

15-től 2022. május 31-ig az M+K Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Könyvelő Bt.-t 

(székhely: 7623 Pécs, Szabadság utca 42., cégjegyzékszám: 02-06-000200, kamarai 

nyilvántartási szám: 001666) – a könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: 

Molnár Gyöngyi (7623 Pécs, Szabadság utca 42., kamarai nyilvántartási száma: 

001610) – bízza meg 2022. május 31-ig nettó 35.000 Ft/hó díjazás ellenében.  

 

A fentiekkel összefüggő alapító okirat módosítását Dombóvár Város Polgármestere írja 

alá, illetve megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a cégbíróság felé történő 

benyújtás, valamint a megbízott könyvvizsgálóval való szerződéskötés iránt. 

 

Határidő: 2021. május 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


