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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. 

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. állandó 

könyvvizsgálójának megválasztásáról 

 

Előterjesztő: Bere Károly, polgármester 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft. állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2015. május 31-én 

megszűnt.  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján a társaság 

állandó könyvvizsgálóját a legfőbb szerv választja.  

 

A könyvvizsgáló feladata a Ptk. rendelkezései alapján hogy a könyvvizsgálatot 

szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon 

állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és 

megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, 

működésének gazdasági eredményeiről. A könyvvizsgálatot könyvvizsgálói nyilvántartásba 

vett könyvvizsgálói cég végezheti.  

 

A Kft. könyvvizsgálatának elvégzésére megkeresésre került a Big-Audit Kft., amely a fenti 

feltételeknek megfelelő könyvvizsgálói cég. A cég kötelezettséget vállalt a könyvvizsgálói 

tevékenységen túl arra, hogy folyamatos rendelkezésre állással tanácsadást biztosít a Kft. 

részére. Az állandó könyvvizsgáló bemutatkozása, referencialistája valamint ajánlata jelen 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A könyvvizsgáló természetesen a Tisztelt Képviselő-testület rendelkezésére áll jelen ülésen, 

hogy a feladatellátással kapcsolatban válaszoljon kérdéseikre.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Füzesgyarmat, 2016. március 21. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (III.31.) határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. állandó 

könyvvizsgálójának megválasztásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási 

és Intézményüzemeltetési Kft. állandó könyvvizsgálójának a Big Audit Kft.-t választja … év 

határozott időre, 2016. április 1-i kezdő időponttal.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állandó könyvvizsgáló 

személyére vonatkozó döntésről szóló alapítói határozatot adja ki és azt a cégnyilvántartáson 

vezesse át.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 


