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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete már több alkalommal tájékozódott a Komló és Térsége 
Fejlesztési Nonprofit Kft. gazdálkodása terén jelentkező problémákkal és az ennek 
eredményeként felhalmozódott adósságállománnyal. Annak érdekében, hogy a cég 
tevékenységének megnyugtató módon történő lezárására sor kerülhessen önkormányzatunk, 
mint a cég egyik tulajdonosa részéről szükségesnek tartom a vállalkozás 2010. évi 
beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok elvégzését.  
A könyvvizsgálat elvégzése tekintetében egyeztetést folytattam az AD-MŰ Kft-vel, mint a 
könyvvizsgálati feladatokat korábban ellátó vállalkozással. A cég részéről a mellékelt 
dokumentumok kerültek megküldésre.  
Ezek tanúsága szerint a megbízási szerződés felmondására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
magatartási szabályainak betartása érdekében sor került 2010. december 22-i dátummal. Mint 
ahogy az Orbán Irén könyvvizsgáló felmondó leveléből nyilvánvalóan kitűnik a felmondás 
csak abban az esetben lett volna elkerülhető, ha a nonprofit kft. a könyvvizsgálattal 
kapcsolatban fennálló tartozásait rendezi. A mellékelt dokumentumok tanúsága szerint a 
könyvvizsgáló az adósság rendezését követően természetesen vállalja a 2010. évi 
beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói teendők ellátását. Arra ugyanakkor, a személyes 
egyeztetések alapján, már csak a törvényi határidőhöz képest kis késedelemmel, június első 
felében kerülhet sor. 
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy fentieket mérlegelve döntsön a Komló és Térsége 
Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. mellékelt kimutatás szerinti mindösszesen 385.250,-Ft 
összegű korábbi időszakokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói díjának átvállalásáról. A kiadás 
fedezete a polgármesteri hivatal 2011. évi költségvetésében könyvvizsgálatra tervezett 
előirányzat lehet, ugyanis a könyvvizsgáló kiválasztása során alacsonyabb összegű ajánlatot 
kaptunk tárgy év tekintetében, mint amekkora az eredetileg betervezett előirányzat volt. 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. korábbi években felhalmozott könyvvizsgálathoz kapcsolódó tartozásának 
átvállalásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület egyetért a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. AD-
MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. felé fennálló korábbi évek könyvvizsgálatához 
kapcsolódó 385.250,-Ft tartozásának átvállalásával.  
 
A kiadás fedezeteként a polgármesteri hivatal dologi előirányzatain belül a tárgy évi 
könyvvizsgálatra tervezett előirányzat maradványát jelöli meg.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tartozásátvállalással kapcsolatos dokumentumokat aláírja, 
illetve kezdeményezze a taggyűlésnél, hogy a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának könyvvizsgálatára ismételten kérjék fel az AD-MŰ 
Kft-t.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  Golyák Jánosné mb. ügyvezető  
 
Komló, 2011. május 19.        Polics József 
           polgármester 
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