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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nkft.) 
könyvvizsgálatát már régóta a Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 
és Várady Zoltán könyvvizsgáló látja el, aki jól ismeri a cég működését és pénzügyi 
helyzetét. Az Nkft.-vel kötött megbízási szerződés 2019. május 31. napján lejár.  
 
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 fentiekre tekintettel az Nkft. vonatkozásában a könyvvizsgálat továbbra is kötelező. 
 
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. 
 
Tekintettel arra, hogy a társaság a feladatait hosszú idő óta megfelelő színvonalon látja 
el, javaslom a megbízás további 2 évvel történő meghosszabbítását. A javaslattal a 
megbízott képviselője egyetért, a feladat ellátását a korábbi 20.000,- forint/hó 
összegért vállalja. 
 
A meghosszabbítással az Nkft. felügyelő bizottsága az 5/2019. (III. 28.) határozatával 
egyetértett.  
 
A könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása a társaság alapító okiratának 
módosítását, illetve a változások cégbírósági átvezetését is szükségessé teszi. 
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójával kötött 

szerződés meghosszabbításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 
nevében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 
37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület az ügyvezető és a felügyelő-bizottság javaslatára a Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának a Várady 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 7635 Pécs, Középdeindol 



köz 4., cégjegyzékszám: 02-09-064598 Kamarai azonosító: 000376) – a 
könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: Várady Zoltán (7635 Pécs, 
Középdeindol köz 4., an.: Orbán Julianna, kamarai azonosító: 001358) – bízza meg 
2021 május 31-ig, és hozzájárul, hogy a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-vel kötött megbízási szerződése meghosszabbításra kerüljön 2021. május 31-ig. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel összefüggő alapító okirat 
módosítás aláírására, továbbá megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 
cégbíróság felé történő benyújtás iránt.  
 
Határid ő: 2019. május 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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