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 Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 
könyvvizsgálójának megbízása

Melléklet: 

Jegyző

Képviselő-testület!

A Makói Városfejlesztő Kft. cg: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. szám alatti cég 
könyvvizsgálatát az Econo-Ráció Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Kft. látja el, a 
könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Kis Pál László volt.  
  
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
4. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságokban a könyvvizsgálat 
kötelező. 
  
Tekintettel arra a társaság jelenlegi könyvvizsgálója elhunyt, a törvényi kötelezettségeknek való 
megfelelés miatt új könyvvizsgáló megválasztására van szükség.  
  
A Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának javaslom a FIFO 2000. Kft 6900 Makó, Szegedi 
utca 2. szám alatti céget, könyvvizsgálatért felelős személynek Sarkadi Attilát. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem elő a Képviselő-testület elé: 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (cg: 06-09-
014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján - a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (1) bekezdés l) pontjára tekintettel - a 204/2014. 
(V.28.) Mökt. határozatát visszavonja, egyúttal a Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának 
  

FIFO 2000. Kft.-t 
(6900 Makó, Szegedi utca 2.) 

Könyvvizsgálatért felelős személy: 
Sarkadi Attila 

  
bízza meg a 2014-es gazdasági év vonatkozásában, 2015. május 31. napjáig, díjazás nélkül.  
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A Képviselő-testület utasítja a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a változás 
cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéséket megtegye.  
  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Értesítést kap: 

 Polgármester  
 Cégbíróság  
 Jegyző  
 Makói Városfejlesztő Kft. irattára  
 FIFO 2000. Kft.  
 Érintettek 

Makó,  2014. november 24. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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