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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. Alapító okiratának VII. 1. f) pontja alapján a könyvvizsgáló 
megválasztása, díjazásának megállapítása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
 
Már a Zrt. megalakulása előtt, a jogelőd Kft.-nél is az AD-MŰ Kft. látta el a könyvvizsgálói 
feladatokat, ennek megfelelően az utóbbi 5 évben is. A képviselő-testület legutóbb a 
100/2010. (VI. 17.) sz. határozatában bízta meg a Zrt. könyvvizsgálói feladataival az AD-MŰ 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t 2010. október 19-től 5 év határozott időtartamra. Ez a 
határozott időre szóló megbízás 2015. október 18. napján lejár, így a képviselő-testületnek 
ismét szükséges a társaság könyvvizsgálójának személyéről döntést hozni. 
 
Megkeresésünkre az AD-MŰ Kft.-től az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező árajánlatot 
kaptuk, mely szerint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. további könyvvizsgálatát a Kft. 110.000,- Ft/hó 
+ ÁFA, összesen 1.320.000,- Ft/év + ÁFA díjazás mellett vállalná. A megbízás ellátására 
kijelölt könyvvizsgáló Kalocsai-Tompa Eszter, a Kft. ügyvezetője lenne. 
 
Az elmúlt évek során a Zrt. és a könyvvizsgálatot végző társaság között korrekt kapcsolat, jó 
együttműködés alakult ki. Az AD-MŰ Kft. jól ismeri a cég működését, struktúráját, valamint 
a távhőszolgáltatásra – számviteli szempontból – vonatkozó speciális ágazati szabályokat. 
Mayerhoff Attila – a Zrt. igazgatóságának elnöke – az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
javaslatában az AD-MŰ Kft.-vel való további közös munkát támogatja, és az általuk tett 
árajánlatot méltányolhatónak találja.   
 
Az AD-MŰ Kft. megbízása mellett szól az is, hogy Önkormányzatunk könyvvizsgálati 
feladatait is ők látják el, így a 100%-os önkormányzati tulajdonú, az önkormányzathoz ezer 
szállal kötődő céget érintő tulajdonosi döntésekre erről az oldalról is rálátnak. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (2) bekezdése alapján az 
állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. 
 
Mindezekre tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a következő 5 év 
határozott időtartamra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálatával – a mellékelt árajánlat 
alapján – az AD-MŰ Kft.-t bízza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel könyvvizsgálatával 
kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a Zrt. könyvvizsgálójának személyéről. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálójának kijelölésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 



 

1. A képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálói feladataival az AD-MŰ 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.) – 
könyvvizsgálói tevékenységet személyesen végző, személyében felelős vezető 
tisztségviselő: Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló – bízza meg 2015. október 20-
tól 2020. október 21-ig terjedő 5 év határozott időtartamra, 110.000,- Ft/hó + ÁFA, 
összesen 1.320.000,- Ft/év + ÁFA díjazás mellett.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának elnökét 
az 1. pont szerinti megbízási szerződés megkötésére. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgáló kijelöléséről szóló alapítói határozat 
kibocsátására.  

 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester   

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 

Komló, 2015. szeptember 24.  
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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