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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2018. június 20-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy: Döntés a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. könyvvizsgálói fel-
adatainak ellátásáról 

 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 dr. Németh Mária Anita jegyző 

 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 
 Gazdasági Bizottság 
  
Meghívandók: Gáspár András ügyvezető 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2018. május 30-án a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület I. emelet tanács-
termében az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámoltak a tulajdonos 
képviselőjének a 2017. évi tevékenységükről. 
 

Gáspár András, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: VG. Kft.) ügyveze-
tője az ülésen jelezte, hogy a társaság könyvvizsgálója megbízási szerződésének hatálya 
2018 május 31-én letelik. A cég könyvvizsgálója az elmúlt 5 évben Gróf Erzsébet 
lesenceistvándi lakos volt.  
 
Gáspár András igazgató úr arról tájékoztatott, hogy a könyvvizsgáló asszony feladatait 
pontosan, precízen, minőségében és részletességében átlagon felüli színvonalon vé-
gezte, munkájával elégedettek voltak, javaslatot tett ezért megbízatásának további öt 
évvel történő meghosszabbítására. A javaslatot tulajdonosi képviselőként elfogadtam. 
 
A cégbírósági eljáráshoz azonban az ülésen elfogadott határozaton kívül szükséges még 
képviselő-testületi határozatot is benyújtani arról, hogy a képviselő-testület tulajdonos-
ként, alapítói jogkörében eljárva további öt év időtartamra Gróf Erzsébetet bízza meg a 
VG. Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javas-
latot elfogadni szíveskedjenek! 

 
 
 
 
 
 



  
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
100 %-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Város-
gazdálkodási Kft. tulajdonosaként, alapítói jogköré-
ben eljárva 2018. június 01-jétől kezdődően a könyv-
vizsgálói teendőkkel Gróf Erzsébetet (szül. Tapolca, 
1962. január 13. an: Torsa Anna, 8319. Lesenceistvánd, 
Kossuth L. u. 144. sz alatti lakost) 5 éves határozott 
időtartamra megbízza.  
A könyvvizsgáló kamarai száma: 000668 
Díjazása: 100.000,-Ft/hó+ÁFA, mely évente a társa-
ság dolgozóira megállapított éves béremelés százalé-
kával megegyezően emelkedik. 

     
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos in-
tézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tapolca, 2018. június 11. 
 
Dobó Zoltán 
polgármester 

    
  


