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Tisztelt Képviselő-testület!
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. (továbbiakban: NKft.) könyvvizsgálói feladatainak
ellátásával az elmúlt hét évben a RÉGIÓ Kft. volt megbízva, mely megbízás 2015.
május 31-én jár le.
Az NKft. társasági szerződésének 13.) pontja szerint a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása. Azonban a társasági taggyűlésen Dombóvár Város Önkormányzatának
nevében a Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott
döntése alapján lehet eljárni.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.
4.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés 2. pontja és (2) bekezdése alapján a
taggyűlés általi elfogadást megelőzően a javaslatot a Képviselő-testületnek is jóvá kell
hagynia. Az NKft. taggyűlésére 2015. május 21-én kerül sor, ahol várhatóan
előzetesen döntés születik a RÉGIÓ Kft.-vel korábban megkötött megbízási szerződés
meghosszabbításáról, amely a képviselő-testület jóváhagyásától függően léphet
hatályba. Mindenképpen indokoltnak tartom, hogy a céget már ismerő könyvvizsgáló
lássa el továbbra is ezt a feladatot, a megbízatás időtartama tekintetében a taggyűlésen
hozott döntésről a taggyűlést követően adok tájékoztatást, mivel e tekintetben a cég
kisebbségi tulajdonosának álláspontja is jelentőséggel bír.
A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testülettől a határozati javaslat
elfogadását!

Határozati javaslat
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
ÖKO-DOMBÓ NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása érdekében a RÉGIÓ
Kft.-vel kötött megbízási szerződés ……………………………. kerüljön
meghosszabbításra.
2. A Képviselő-testület az ÖKO-DOMBÓ NKft. 2015 május 21-én tartott taggyűlésén
születetett határozatot utólag jóváhagyja.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.
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