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                                   ELİTERJESZTÉS 
 
az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete részére! 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelı Bizottsága, a  04/2012. 
(03.08.) határozatával elrendelte az eddigi könyvvizsgáló: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és 
Gazdasági Tanácsadó Kft-vel történı szerzıdés megkötését társaságunk számára. 
A szerzıdés megkötésének FB által kért idıpontja a könyvvizsgáló cég vezetıjének betegsége 
miatt húzódott el. 
Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. kijelölése 2010.február 27-tıl 
2012. május 31. napjáig tartott, a megbízatása lejárt, így újra szükségesé vált a könyvvizsgáló 
választása. 
A Felügyelı Bizottság javaslatával egyetértek,  a társaság könyvvizsgáló ja továbbra is a 
HANNÁK ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelısségő 
Társaság legyen, a könyvvizsgálatért felelıs személy: Hannák György könyvvizsgáló  legyen,  
bár a megbízatás  idıtartama tekintetében kissé eltérı a javaslom mivel a megbízatás kezdeti 
idıpontjául a Képviselı-testület határozat hozatalának napját javaslom, - mivel a változásokat  
a cégbíróság részére 30 napon belül be kell jelenteni - a megbízatás végének pedig a 
Felügyelı Bizottság javaslatával egyetértve 2013. május 31-ét javaslom.   
A könyvvizsgálóval való szerzıdés megkötéséhez az ABÉVA KFT Alapító Okiratát is 
módosítania kell az egyszemélyi alapítónak,  az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testületének  és abban meg kell határozni  a könyvvizsgáló megválasztásának 
idıtartamát és a Képviselı -testületnek meg kell választani a könyvvizsgálót.  
A hozott határozatban meg kell határozni a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges 
elemeinek tartalmát ( 2006.évi IV. tv. a gazdasági társaságokról, a továbbiakban: Gt. 41.§ (1) 
bekezdése )    
Javaslom továbbá aktualizálni az Alapító okiratban a polgármester személyében 
bekövetkezett változást is.. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést megtárgyalni és döntésüket 
meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
1.Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  Képviselı – testülete   az ABÉVA Kft. 
Alapító okiratának VII. pontját  az alábbiak szerint módosítja:  
A  társaság könyvvizsgálója 2012.augusztus 03.tól 2013. május 31. napjáig: 
HANNÁK ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelısségő 
Társaság,  cég rövidített elnevezése:  HANNÁK ÉS TÁRSA Kft. Cg.01-09-367925, 
székhelye: 1221 Budapest, Arany János út 62. MKVK nyilvántartásba vételi 
száma:000153 
A könyvvizsgálatért felelıs személy: Hannák György könyvvizsgáló ( anyja neve: 
Földes Lívia, lakcíme:1221 Budapest, Arany János út 62. sz. MKVK tagsági száma: 
003388. 
 
Az Alapító okirat módosításon túl a képviselı-testület a jelen határozatban  az 
alábbiakban határozza meg a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés további lényeges 
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elemeinek tartalmát:  a könyvvizsgáló díjazása évi 480.000.- forint + forgalmi adó, 
ami negyedéves bontásban számlaadás ellenében kerül kifizetésre. 
2.Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  Képviselı – testülete   az ABÉVA Kft. 
Alapító okiratának bevezetı részében átvezeti a változásokat azzal, hogy a jelen Alapító 
okirat módosítás idıpontjában a polgármester: Vincze József . 
Határid ı:  30 napon belül  
Felelıs: Polgármester és az ABÉVA Kft. ügyvezetıje 
 
Alsónémedi, 2012. július 23. 
 
                                                                                        
                                                                                          Tisztelettel:                                                                                      
                                                                         
                                                                                        Belágyi Tamás 
                                                                                      ABÉVA Kft.   ügyvezetı 
                                                                                                                                                                            
                                                                                     


