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Tárgy:  Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. Kft. könyvvizsgálójáról szóló határozat 

kijavítására 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdése alapján a gaz-

dasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdései-

ben való döntéshozatal.  

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 4. § 1c pontja alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügye-

lőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. 

 

A könyvvizsgáló személyére történő javaslatot a társaság felügyelő bizottsága egyhangú dönté-

sével elfogadta a 10/2020. (05.22.) FB határozatával. Az FB határozatban a szerződés hatályára 

vonatkozóan szereplő adatok helyesen kerültek rögzítésre, azonban az elfogadott 112/2020. 

(V.29.) számú önkormányzati határozatban elírásra került, azért azt módosítani szükséges. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a Polgármester úrnak, hogy a Képviselő-testület döntési jogkör-

ének gyakorlójaként fogadja el az alábbi javított javaslatot: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület  feladat- és hatáskör-

ét gyakorolva meghozott …../2020. (VI……..) határozata az  Újpesti Városgondnokság Kft. 

könyvvizsgálójának elfogadásáról: 

 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értel-

mében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 

1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó hu-

mánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 

tulajdonosi jogkörében az alábbi döntést hozza meg: 
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Budapest Főváros Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Városgondnokság Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 112/2020. (V.29.) számú 

önkormányzati határozat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

 

„1./ a Társaság könyvvizsgálójává 2020. június 02. napjától kezdődően 2022.. május 31. napjáig 

terjedő határozott időtartamra (2020. december 31.-2021. december 31 végződő évekre 

vonatkozóan) az Újpesti Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójává a RATE-BOOK Pénzügyi 

Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 

38-40. C. 2/1., adószám: 11992299-1-43, könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló Luda Erika, 

Kamarai tagszám: 007124 ). A könyvvizsgáló díjazása nettó 1.400.000.-Ft/év” 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

 

 

Budapest, 2020. június 15. 

 

 

                    dr. Trippon Norbert 


