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Tárgy: Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. részéről a
cégvezető 2019. április 8-án kelt levelében jelezte, hogy a 177/2014. (V.22.) határozat alapján
az NKft. könyvvizsgálójának megválasztott “SZITA és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.” megbízása 2019. május 31. napján lejár, így szükséges a megbízás
meghosszabbítása, vagy új könyvvizsgáló megbízása.
Az ügyvezető úr javasolta, hogy a könyvvizsgálói teendők ellátásával továbbra is a SZITA és
Társai Kft.-t bízza meg az önkormányzat, mivel nagyon elégedettek a cég munkájával. Évente
többször alapos és részletes vizsgálatot tartanak az Nkft-nél, és mindenben segítik annak
munkáját. Javasolja a Kft. megbízásának meghosszabbítását 2024. május 31-ig.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:129.§ (2) bekezdése szerint:
„Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló
vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki
kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.”
A Ptk. 3:130.§-a alapján:
„(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a
könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést
- a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést
vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn
belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.
(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az
állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által
történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.”
Az NKft. alapító okiratában szerepel a könyvvizsgáló megjelölése, megbízatási ideje, így
szükséges az alapító okirat módosítása.
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának 2019. június 1-től 2024. május 31-ig - határozott időre – ismételten
a SZITA és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhelye: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 4. em. 1., cégjegyzékszáma: Cg.
14-09-305663, a könyvvizsgálók nyilvántartásában 001619 szám alatt szerepel, a
személyében felelős könyvvizsgáló: Szita László ügyvezető, a könyvvizsgálók
nyilvántartásában 001504 szám alatt szerepel) választja meg.
2. a határozat melléklete szerint elfogadja az alapítói határozatot, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot és felkéri a polgármestert azok aláírására.
Határidő:
Felelős:
A határozat végrehajtását végzi:
Melléklet:

határozat, okiratok kiadására: 2019. 04.30.
Polgármester
Jegyzői Kabinet
alapítói határozat
egységes alapító okirat

A támogató döntéshez az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. április ....
Karsay Ferenc
polgármester
Az előterjesztés 3 db mellékletet tartalmaz.
Az előterjesztést készítette:
Jegyzői Kabinet
Az előterjesztést látta:
Gazdasági Iroda
Kozma Ügyvédi Iroda
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