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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
A Kistarcsai VMSK Kft. jogelődjének a KIVÜ Kft.-nek a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 50. § (4) bekezdése alapján az auditált éves beszámolóját a tárgyévre 
készített üzleti jelentéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a számvitelről szóló törvény 
szerinti letétbe helyezéssel egyidejűleg meg kellett küldenie a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatalnak. A fentiek értelmében a 2013. évtől a KIVÜ Kft.-nek 
könyvvizsgálót kellett alkalmaznia. A Kistarcsai VMSK Kft. az előző évek gyakorlatából 
kiindulva a 2017. és 2019. év közötti időszakra vonatkozóan éves beszámolóit 
könyvvizsgálóval is ellenőrizteti, ezért megbízási szerződést kötött az AUDIT-HM Kft.-vel a 
2017-2019. év közötti időszakra vonatkozó éves beszámolók könyvvizsgálatára (Gödöllő, 
Podmaniczky u. 42.) , amely megbízás során a személyében felelős könyvvizsgálóként Havjár 
Mihály (kamarai tagsági igazolvány száma: 006248, költségvetési minősítés kamarai 
tagszáma: KM 001544) járt el. 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (2) és (3) bekezdése értelmében minden 
olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem 
kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz 
meg. 
A Kistarcsai VMSK Kft. számára nem kötelező a könyvvizsgálat, mivel az alábbi két feltétel 
együttesen teljesül: az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves 
szintre számított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot és az üzleti évet 
megelőzőkét üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem 
haladta meg az 50 főt. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:129. § (1) bekezdése és 3:130.§ (1) 
bekezdése alapján a könyvvizsgáló megbízásáról és kijelöléséről, díjazásának 
megállapításáról a társaság legfőbb szerve jogosult döntést hozni, ezért a fentiek szerinti 
könyvvizsgálói megbízást, a Kistarcsai VMSK Kft. legfőbb szerveként a Képviselő-
testületnek szükséges jóváhagynia.  
 

 



A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javalatot 
a társaság legfőbb szervének a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4 § (1c) bekezdése alapján. 
 
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy 
a Kistarcsai VMSK Kft. a 2017., 2018., valamint a 2019. évi beszámolóira vonatkozó 
könyvvizsgálattal az AUDIT-HM Kft.-t (2100 Gödöllő, Podmaniczky u. 42.), 
személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Havjár Mihályt (kamarai tagsági 
igazolvány száma: 006248, költségvetési minősítés kamarai tagszáma: KM 001544) bízta 
meg, 275.000,- Ft/év + ÁFA összegű díjazás ellenében, amelynek költségét a VMSK Kft. 
viseli.  
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. június 13. 
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