






1. sz. melléklet

Sorszám Könyvvizsgáló megnevezése Könyvvizsgáló címe Nettó vállalási ár ÁFA összege
Bruttó vállalási 

ár

1.1. Bernula és Kiss Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 2011 Budakalász, Bokros u. 57. 3 000 000         810 000          3 810 000       

1.2. Bercsik Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 182. 2. em. 9. ) 1039 Budapest, Királyok útja 182. 2. em. 9. 4 704 000         1 270 080       5 974 080       

1.3. Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti tanácsadó Kft.  1035 Budapest, Miklós tér 2. 888 720            239 954          1 128 674       

1.4. EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. 1146 Budapest, Thököly út 170. 1.em.6.

1.5. Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 1181 Budapest, Barcsay u. 36. 1 800 000         486 000          2 286 000       

1.6. Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 94. I. emelet 6.

1.7. „GY & GY” Perfekt Audit Kft. 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

kapacitás hiányában nem tudja vállalni, ezért nem adott 

ajánlatot

nem adott ajánlatot

nem adott ajánlatot





BERcsIK KöNyvvIzsGÁLó KoRlÁrorr pplpt-óssBcú rÁnsesÁc

[3 1039 Budapest, Juhász Gy. u. 46. 3/10, 7 +3613019147621 E-mail: mariabercsik@t-onl ine.hu

Leidinger István úrnak,
polgármester

P omáz Város Önkormán yzata

2013Pomáz
Kossuth Lajos u.23.

Tárgy : Aj rán l attétel könywizsgálati tevékenysé g e ll átására
Hivatkozási szám: 0 1 /1 09a-6l2021

Tisztelt Polgármester Úr!
Ajanlatkéréstiket köszönettel vettiik. A 2020-as költségvetési évre vonatkozóan Cégiink
árajánlatát a következők szerint teszem meg:

1. Ajánlattevő neve, székhelye, elérhetőségei:

Bercsik Könywizsgáló Kft.
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46.3ll0.
Adószám: 13712804-2-4l, Cg;01-09-869362, MKVK nl.t. szám: aon90
Tel: +3613019l4-7621
Kapcsolattartó: Bercsik Mária ügyvezető, kamarai tag könywizsgáIő
E-mail : mariaberc sik@t-online.hu

2. Azaján|attárgya:

PomázVáros Önkormanyzata202l. évi gazdálkodásanak folyamatos könyr,vizsgálata
és szakmai tanácsadói (konzultációs) feladatok ellátása a2021. június 01-2022. május
3 1 közötti időszakbary részleteiben a követke zők szerint:

folyamatos könywizs gálói feladatok elvé gzé se a 202 l. évre vonatkozóan,
a 202I. évi összevont (konszolidált) beszámoló könywizsgálata az éves
költségvetési beszámolók (önkormányzat, intézmények) felülvizsgálatával,
könywizsgálói jelentés és vélemény (záradék) kiadásával, a vagyoni és
pénzügyi helyzet minősítésével (700-as standard),
Poméa Varos Önkormányzat 202t. évi zárszámadási rendelet-tervezetének
véleményezése (előterjesáés, rendelettervezet, mellékletek) könywizsgálói
jelentés és vélemény kiadásával (700-as, 800-as starrdard),

Poméa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetének véleményezése (3400-as standard),
202l. évi költségvetést módosító rendeletek véleményezése
év közbeni konzultáció (tanácsadás).



3. Aiánlati ár a könyvvizsgálói munka ütemezésének és a díjkalkulációnak a
bemutaásával (MKVK 2020. évi óradíj ajénlata 14.000 Ft/őra,112.000 Ft/szakértői nap)

Utem

Könywizsgálói
feladat

mesnevezése
Eredmény

Munka,
végzés

ütemezése

Időigény
(szakértői
nap. óra)

Alapdíj
(Ft)

AFA
21oÁ (Ft)

Bruttó díj
G0

l

Yizsgálat tervezése,
könyvvizsgáiati
kötelező admin i sztratív
teendők ellátásával,
helyszíni vizsgálatok
elókészítése

Könyvvizs-
gálati

dokumen-
táció

elkészítése

Szerzódés-
kötés esetén

hatáiybalépés-
tól

202l. jírnirrsi
vixgiilat-
kezdésig

l 6 óra:
2 szakértói

nap

6xl 12000=
672.000

l 81.440 853.440Tájékozódás és
rendszervizsgálatok
bekért dokumentumok
és helyszíni vizsgálat
alapjrirr, az I. negyedév
szabályszerűségi
felülvizsgálatával

ldőközi
jelentés

kibocsátása

202l.
június

helyszíni

32 órr=
4 szakértői

nap

2. Rendelkezésre állás
konzultációs feladat,
elóirányzatmód. esetén
véleménvezés

Megbízói
igény
szerint

2021.
július

16 óra:
2 szakértői

naí)

2xl12.000
= 224.000

60.480 284.480

3. Rendelkezésre állás
konzultációs í'eladat.
elóirányzatmód. esetén
véleménr.ezés

Megbizói
igény
szerint

2021.
augusáus

8 óra:
l szakértói

nan

1x 1 l2.000
: 1 l2.000

30.240 l42.240

4. Folyamatos
könyvvizsgálat. II.

negyedéves
szabályszerűségi
felülvizseálatával

Idóközi
jelentés

kibocsátrlsa

202l.
szeptember
helyszíni

32 óra:
4 szakértői

nap

4xl l2.000
=448.000

120.960 568.960

5, Rendelkezésre állás
konzultációs í'eladat,
előirányzatmód, esetén
véleménvezés

Megbízói
igény
sZerint

202l.
októbeí

16 óra==

2 szakértői
naD

2x1l2.000
-224,000

60.480 284.480

6. Folyamatos
könyvvizsgálat, Iil.
negyedév
szabályszerűségi
felülvizsgálatával

Idóközi
jelentés

kibocsátása

202|.
november
helyszíni

32 óra:
4 szakértői

nap

4x1l2.000
:448.000

l20.960 568.960

7. Rendelkezésre állas
konzultációs feladat,
előirányzatmód. esetén
véleménvezés

Megbízói
igény
szerint

202l.
december

16 óra:
2 szakértői
nap

2x1l2.00a
:224-000

60.480 284.480

8. Folyamatos
könywizsgálat
keretében tanácsadási
feladatok ellátis4
költségvetési rendelet
előzetes felülvizsgii.Llata

Megbízói
igény
szerint

2022.
január

16 óra:
2 szakértői
nap

2xl12.000
=224.000

60.480 284.480

9. zarási munkák és
1eltarozas
végrehajtasanak
ellenőrzése,
költségvetési
rendelettervezet
véleménvezése

Szabáya.lan-
ság esetén

vezetói levél
Könyvvizs-

gálói jelentés

költségvetési
rendeletterve-

zetröl

2022.
február

helyszíni

helyszíni 3
szakértői

nap,
rendelet 3

szakértói
nan

6xl12.000
:672.000 l81.440 853.440

l0. 202l. évi éves
költségvetési beszámolók
előZeteS felülviZsgálata
(önliormányzati és
intézménvi')

Szabáytalan
-ság esetén

vezetói levél
kibocsátása

2022.
marcius
helyszíni

24 óra:
3 szakértői

nap

3xl12,000
:336.000

90,720 426.720



ll Végleges beszámolók
és konszolidált
beszámoló
felülvizsgálata
(végleges fökönyvek,
analitikák, leltarak stb.)

Szabalytalan
-ság esetén

vezetói levél
kibocsáása

ztJzz.
április

he lyszíni

24 óra-
3 szakértői

nap

3x l 12.000
=336.000

90.720 426.720

12. 2O2l . évi összevont
(konszolidált) beszámoló
helyszíni aívétele,
vé gl e ges köny,vv izsgil ata"
zitrszámadási
rendelettervezet
könwvizspálata

Kónywizsgá-
lói jelentés és

vélemény
kibocsátása a
konszolidát
beszámolóm

€Sa
zinszámadásra

2022. május
helyszíni +
ellenőrzés,

elemzés
irásba

foglalas

56 óra=
7 szakértői

nap

7xl12.000
=784.000

2l1.680 995.680

Könywizsgálói
feladatok e§/ütt:

]dóközi
jelentések

(3 db),
könywizs-

gálói jelentés
(3 db)

2021.06.01

2022.05.3l
42

szákértői
nap

42xll2.000

= 4.704.üX)

1.270.080 5.974.080

Ajánlati ár összesítve: Nettó 4.704.000 Ft + 27 Y" Ár a,: Bruttó 5.974.080 Ft

4. Ajánlat fenntartásának érvényessége: 90 nap

5. Egyéb feltételek teljesítése:

A könywizsgálői feladat elvégzéséért felelős személy neve:

Bercsik Mária kamarai tag könywizsgáló (tagszám: 007312, költségvetési
minősítés: KM-000669), kamarai igazolás csatolva, 47 év költségvetési gyakorlat,
ebből 25 év költségvetési könywizsgálói gyakorlat.

Néhány jelentősebb referencia-terület:

+ Makó Város Önkormányzata egyszerűsített, majd konszolidált beszámolójának
és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálata az 1996.01.01-
2020.05 .3 I közötti időszakban;

-+ Balatonalmádi Vráros Önkormányzata folyamatos könywizsgálat és
tanácsadás, zfuadék nélkiili ténymegállapító jelentés a konszolidált
beszámolóra, költségvetési és zérszámadási rendelettervezet felülvizsgálata
jelentés és vélemény kiadásával 20I6-tőljelenleg is;

+ SZGYF Békés Megyei Kirendeltség, több íntézmény folyamatos
könyrwizsgálata, számviteli tanácsadás és 2014-2019. évi beszámolókra
ténymegállapító könywizsgálói jelentés kiadása;

-> Fővárosi Áttat- és Növénykert - folyamatos könywizsgálat és tanácsadás
20 l 9 -2020. évi besztímoló felülvizs gálata (tényme gállapító j elentés) ;

+ GINOP-5 projektek könywizsgáIata 20l6-tól jelenleg is - Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal ;

-+ HEFop, RoP, DAOP, KEOP, TÁMOP projektek felülvizsgálata 2005-2018
között különféle önkormányzatoknál és központi szerveknél, a Munkaerőpiaci
Alap/Nemzeti Foglalkoáatási Alap könyvvizsgálata 1996-2013 között (20
megyeilfovtárosi szerv és a központ).

Bízom benne, hogy ajánlatunk megfelel az
részesítik azt.

Budapest, 2021. februar 19.

Önök elvarásainak, így kedvező elbírálásban

Melléklet: Rövidített könyvvizsgálói munkaprogram

Tisáelettel:



Mel léklet az ajénlathoz

Rövidített könywizsgálói munkaprogram

I Tdjékozódús és rendszerviagdlatok (2021. június hó)

1.1. E,lőző évi jelentése§ dokumentációk áttekintése
önkormányzat és intézmények éves költségvetési beszámolőja, zárszánrladási rendelet,
költségvetési rendelet,

az önkormán y zat gazdálko dásával kap c so l ato s rendel ete i, határ o zatai,
az önkormányzat és intézmények alapító okiratai, törzskönyvi kivonata, szervezeti és
működé si szab ály zat4 ü gyrendj e,

tervezésre, beszámolásra vonatkozó központi szabályozások, illetve az előbbiekből az
önkormány zatokat, intézményeket érintő feladatok.

1.2. A tár5,1évre vonatkozó dokumentációk áttekintése
az éves költségvetés kapcsolata,
költségvetési rendelet, a költségvetési rendelet évközi módosításai (központi, saját és

intézményi hatáskörben),
önkormányzati működ ésre, gazdálkodásra vonatkozó szabalyok módosítása,
a számviteli előírások váItazása

2 Rendszervíugúlat
2.1. Számviteli, gazdálkodási rendszer

a számviteli politika kialakíüísa az önkormányzatnál és az irányítása a|á tartozó
költségvetési szerveknél a 412013. (I.1 l.) Korm. rend. figyelembevételével,
számlatükör, számlatend összeállítása,
leltarozási és leltarkés zitési szabály zat,
pénzkezelésiszabályzat,
eszközök és fonások értékelési szabá|yzata,
bizonylati szabályzat
önkö ltsé g s zámítási szab ály zat,
gazdálkodási szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás,
érvényesítés, ted esítés i gazolásának és az adatszo lgáltatás rendj érő1,

v agy ongazdálko dás rendj e,

2.2. Ellenőzési rendszer
ellenőrzés szabályozása az önkormányzat részéről, SZMSZ, Belső ellenőrzési
kézikönyv, Ellenőrzési nyomvonal,
ellenőrzés helyzete, az ezze| kapcsolatos testületi (bizottsági) értékelés, ellenőrzésekről
Képvi s el ő -te stül et táj éko ztatása,

b el ső e l l en őr zés az önkormány zatnál é s az intézmény eknél,
fiig getl enített be l ső e l lenőrzés műkö dé s e az önkorm á,r:ry zatol<nál,

vezetői ellenőrzések rendszere,
folyamatba épített ellenőrzés,
a pénzügyi bizottság ellenőrzése,
külső ellenőrzések (Állami Számvevószék, NAV, MÁK stb.;



2.3. Számítástechnikai rendszer
hardvertípusok az önkormány zattál,
a fokönyvi könyvelésben és az analitikus nyilvántartásokban alkalmazott szoftverek,
rendszerkövetés a programozó részérőI,
biáonsági előírások szabály o zása.

3. Evközi viagálatok (2021. június - 2022.februtír hó)
bizonylati rend és okmányfegyelem betartásának vizsgá|ata, kötelezettségvállalás,
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás érvényesülése a
jogszabályok és a szabályzat alapján,
a könyvelés folyamatosságanak és helye sségének v izsgálata,
évközi mérlegjelentések ellenőrzése (az analitikus nyilvántartások vizsgálrata,
folyamatos vezetésük, teljes köníség biztosítása, fokönyvi, leltári alátámas*ottság stb.)

a bevételek, kiadások, követelések, kötelezettségvállalások elszámolása a költségvetési
számvitelben, a bevételek és költségek, ráfordítások elszámolása a pénzügyi
számvitelben,
a beruhénások és felújítások elszámolásának szabályszerűsége a költségvetési és

pénzügyi számvitelben,
j elentősebb vagyonváltozások vizsgálaía,
az előirény zatok nyilvántartása, módosításuk átvezetése, stb.

Az évkozi vizsgálatokról évközi munkadokumentació (időközi jelentés) készül annak
érdekében, hogy az esetleges hibák folyamatosan kijavíüatók legyenek.

4. Zárásí munkák, leltározási eljdrások ellenőryése, beszúmoló előzetesfelülviagúlata
(202 2. febr uór-április hó)

zárási munkák végrehajtás a szakszerűségének felülvizsgálata,
a leltarozási eljárások szakszerűségének felülvizsgálata, a főkönyvi és analitikus
könyvelés, aleltár és a mérleg összefuggéseinek, egyezőségének felülvizsgá|ata,
az éves (,,ceruzás") költségvetési besámolók összeállítása jogszabályi megfelelőségének,
dokumentumokkal való alátámasztottságának előzetes felülvizsgálata, végleges
beszámolók ellenőrzése,
2022. évi költségvetési rendelettervezet véleményezése könywizsgáló jelentés kiadásával,

-r. Beszúmoló ótvétele, írásbafoglalás (2022. mdjus hó)

A végleges összevont (konszolidált) beszámoló helyszíni átvétele a dokumentációval együtt, a
könywizsgálatitapasztalatok alapján az összevont (konszolidált) beszámolóról (konszolidált
mérleg, konszolidált költségvetési jelentés, konszolidált eredménykimutatás) könylvizsgálói
jelentés és vélemény (záradék) kiadása, zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata,
könywizsgálói j elentés és vélemény kiadásával.

Budapest, 202l, februrár 19.

A Bercsik Könywizsgáló Kft. képviseletében:

kamarai tag könyr,v izsgáIő











RE: Árajánlat kérés

Tárgy: RE: Árajánlat kérés
Feladó: Éva Flender <fl ender.eva @efenderbt. h u>

Dátum: 2o2L. 02. 22. I5:L7
Címzett: ''jeszenszkine.szikra.brigitta@pomaz.hu" <jeszenszkine.szikra.brigitta@pomaz.hu>

Tisztelt Főosztá lyvezető Asszony !

Köszönöm megtisztelő bizalmát a könyvvizsgálói feladatok ellátására Vonatkozóan, sajnos azonban

ajánlatot nem áll módomban adni, kapacitás hiány miatt. Jelenleg annyi munkája van a cégnek, melyet

felelősen el tudunk látni, de ennél többre már nincs meg a szükséges szakmai kapacitás.

Üdvözlettel

Flender Éva
könywizsgtÍló

E F END E R S zómv iteli, Thndcs adó
és KönywiagóIó Bt.

Tel: 20-343-3793

From: jeszenszkine.szikra.brigitta@pomaz.hu <jeszenszkine.szikra.brigitta@pomaz.hu>

Sent: Wednesday, February t7,2021' 4:02 PM
To: Éva F|ender <fl ender'eva @efenderbt'hu>
Subject: Árajánlat kérés
lmportance: High

Tisztelt Flender Éva !
Felkérem, hogy 2021. február 22-ig legyen kedves adja meg árajánlatát 2021. június L._2022. május 31.

közötti időszakra, Pomáz Város önkormányzata könywizsgálati tevékenységére'

Leidi nger lstvá n polgá rmester megbízásá ból, köszönettel :

Tisutel*ttelr

iÜ J EszEHszffi ilÉ Eil xnA BR|€|TTA
6dürda5áqi Í$ oxrrl1;vgctg
Pornázi Polgámw:teri Hiv_abl

2Ü13 Pomáe Xn*suth Lajos u. 23-25.
Tel: +ts636-814-3il2
E-rnail: jeszenszkine.szik!"ó.brigitta& pornazhu

L/I 2021.02.22. L6:L4









MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
 

amely létrejött egyrészről
                                                       Pomáz Város Önkormányzata 
                                                       címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23. 
                                                       adószáma: ………………………..
                                                       képviseli: Leidinger István polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről a
                                             Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 
                                             székhelye:1181 Budapest, Barcsay u. 36.
                                             cégjegyzékszáma: 01-09-266531 
                                             adószáma: 10869354-2-43
                                             bankszámla-száma: OTP Bank Nyrt. 11718000-20366388
                                             Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000267 
                                             képviseli: Dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, 
                                             (kamarai tagszáma: 004097) 

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott/Könyvvizsgáló).

I. A szerződés tárgya:

1.1. Megbízó – miután Megbízottal közösen megállapította, hogy a szerződés megkötésének törvényes
akadálya nincs, összeférhetetlenség nem áll fenn – e szerződés  keretében megbízza  Pomáz Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) könyvvizsgálói feladatainak ellátásával, amely – a
Polgármesteri  Hivatal,  az  Önkormányzat  és  intézményei  tekintetében  –  magában  foglalja  a
következőket: 

 Pomáz Város Önkormányzata gazdálkodásának folyamatos könyvvizsgálata,
 az éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálata,
 a vagyoni, pénzügyi helyzet minősítése,
 könyvvizsgálói jelentés elkészítése, könyvvizsgálói záradék/vélemény megadása
 előterjesztések, rendelethez készült anyagok véleményezése,
 költségvetési rendelet és költségvetési módosító rendeletek véleményezése,
 év közbeni konzultáció
a könyvvizsgálatra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével.

Megbízott vizsgálja mindazt, amit a helyes véleményalkotás belátása szerint megkíván.

II. A szerződés teljesítése:

2.1. Megbízott az e szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbi feladatok végrehajtásával teljesíti:
a.) az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat összevont éves költségvetési

jelentésének,  mérlegének  és  eredménykimutatásának,  valamint  maradványkimutatásainak
könyvvizsgálata és könyvvizsgálói véleményezése. 

b.) az  Önkormányzat,  a  Polgármesteri  Hivatal  befektetett  eszközeinek,  készletállományának,
pénzeszközeinek,  követeléseinek  és  kötelezettségeinek,  maradványának  és  eredményének
vizsgálata;
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c.) az  Önkormányzat  pénzügyi  helyzetének  elemzése,  különösen  a  kötelezettségvállalások  és  az
adósságállomány tekintetében;

d)   a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálata, véleményezése; 
e.) a költségvetési rendelet módosításainak véleményezése;

       g.)  tanácsadás – egyeztetés szerint –, különösen számviteli és könyvvezetési kérdésekben.
      

2.2. Megbízott  feladatait  az  államháztartásra,  az  önkormányzatokra,  valamint  a  könyvvizsgálatra
érvényes jogszabályi előírásokra tekintettel végzi, amelyek közül a szerződés aláírásának időpontjában
a következők az irányadók: 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
 az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
  költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet;
 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény;
 a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a kapcsolódó módszertanok.

2.3. Könyvvizsgáló a szerződésben foglaltak alapján – Megbízóval egyeztetve – a részletes feladatokra,
azok ütemezésére feladattervet készít, amelynek tartalmánál figyelembe veszi az államháztartásra, az
államháztartás  számvitelére,  valamint  az  államháztartás  szervezetei  beszámoló  készítési
kötelezettségére  vonatkozó  jogszabályi  előírásokat,  azok  változásait,  különös  tekintettel  az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletre.

2.4. A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért természetes személyként Dr. Printz János Károly, kamarai
tag, bejegyzett  könyvvizsgáló felelős (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 004097), aki
költségvetési minősítéssel rendelkezik (költségvetési minősítés száma: KM002198).

III. A teljesítés módja, határideje:

3.1.  Megbízott  e szerződésben vállalt kötelezettségét  a Polgármesteri Hivatalnál, az Önkormányzatnál,
valamint  az  intézményeinél  végzett  helyszíni  vizsgálatokkal,  illetve  a  rendelkezésére  bocsátott
dokumentumok feldolgozásával, elemzésével teljesíti. 
A Megbízott feladatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek
megfelelő írásbeli anyagot köteles készíteni.

3.3. Megbízott a véleményezési körébe tartozó előterjesztésekről a felek által megállapított határidőn belül
írásos véleményt készít, amelyet az előterjesztés időpontjához igazodóan 2 példányban átad a Megbízónak.

3.4.  Megbízott  az Önkormányzat éves beszámolójával, zárszámadásával kapcsolatos megállapításairól 2
példányban könyvvizsgálói jelentést készít, amely magában foglalja a beszámoló hitelességével kapcsolatos
állásfoglalását. 
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3.5. Amennyiben a Könyvvizsgáló a szerződésben vállalt feladatait határidőre nem tudja teljesíteni, köteles
ezt a határidő lejárta előtt 30 nappal, illetve, ha az akadályozó körülmény később keletkezett, akkor ennek
bekövetkeztéstől számított 3 napon belül az Önkormányzatnak írásban bejelenteni.

3.6. Megbízott köteles az Önkormányzat írásbeli vagy elektronikus úton történő megkeresésétől számított
24 órán belül rendelkezésre állni. 

IV. A megbízás érvényessége:

4 A megbízás a 2021. június 1-től 2022. május 31-ig terjedő határozott időszakra szól.

V. Felek jogai és kötelességei: 

5.1. Megbízó jogai és kötelességei:

 felel  számviteli  nyilvántartásainak  pontosságáért  és  teljes  körűségéért,  belső  kontrollrendszerének
megbízhatóságáért,  valamint  a  magyar  számviteli  és  egyéb  vonatkozó  előírások  szerinti  éves
költségvetési beszámoló, illetve zárszámadás elkészítéséért;

 szabálytalanságok megelőzéséért és feltárásáért felelősség terheli; 
 a biztosítja a Megbízott  feladatai teljesítéséhez szükséges feltételeket, különös tekintettel a helyszíni

munkálatokat segítő koordinációra;
 a  könyvvizsgálathoz  az  Önkormányzat  tevékenységéről,  gazdálkodásáról  szükséges  adatokat  és

információkat – szükség szerint jegyzék kíséretében – időben Megbízott rendelkezésére bocsátja;
 kellő  időben informálja a  könyvvizsgálót  minden,  a  gazdálkodással  kapcsolatos  fontosabb  döntés

előkészítésről, döntésről;
 Megbízott  részére  az  éves  költségvetési  beszámolót,  illetve  a  könyvvizsgálói  véleményezési

kötelezettségi  körbe  tartozó  dokumentumokat  olyan  időpontban  átadja,  hogy  Megbízott
véleményezését  a  II.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  maradéktalanul  elvégezhesse,  beleértve
független könyvvizsgálói jelentésének elkészítését is;

 meghívja a  könyvvizsgálót  a  Képviselő-testület,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  nyilvános  és  zárt
üléseire, különös tekintettel a könyvvizsgálói véleményezési körbe tartozó témákra; az ezekről készült
írásos dokumentumokat (jegyzőkönyvek, rendeletek, határozatok) Megbízott számára, kérésére átadja;

 a  Megbízottnak  nyújtott  információkról  –  a  könyvvizsgáló  kérésének  megfelelően  –  „Teljességi
nyilatkozat”-ot ad;

 a  Megbízott  feladatainak  teljesítéséről  az  éves  zárszámadás  véleményezését  követően  „Elfogadó
nyilatkozat”-ot ad;

 tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott  példányai nem választhatók külön a
hozzájuk  kapcsolódó  éves  költségvetési  rendelettől,  éves  költségvetési  beszámolótól,  illetve
zárszámadási  rendelettől,  továbbá  az  abban  foglaltak  a  teljes  beszámolótól  függetlenül  nem
használhatók  fel,  beleértve  az  interneten  történő  közzétételt  is.  Ha  a  Megbízó  a  könyvvizsgálói
jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni – pl. az éves költségvetési beszámolótól, illetve
zárszámadási  rendelettől  függetlenül  –,  ahhoz  a  Könyvvizsgáló  előzetes  írásbeli  beleegyezése
szükséges;

 megerősíti, hogy az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért az Önkormányzat felel. A Könyvvizsgáló
az éves beszámoló könyvvizsgálata részeként részletesen nem tekinti át  az adók kiszámítását és az
adóbevallásokat.   Mindkét  fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult  az összes adóbevallást
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hatósági  revízió  alá  vonni,  és  hogy  a  magyar  számviteli  törvénnyel,  valamint  a  vonatkozó
kormányrendelettel összhangban elkészített éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálói záradéka nem
nyújt  biztosítékot  arra,  hogy  az  Önkormányzat  által  benyújtott  adóbevallásokat  az  adóhatóság
elfogadja;

 köteles a szerződésben foglalt díjazást – a feladat határidőben történő maradéktalan teljesítése esetén –
a megállapított összegben kifizetni;

 A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7-12. §-ai a könyvvizsgálók számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget
írnak elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor a Megbízó, valamint annak képviselője azonosításra
kerülnek. A Pmt. 12. § (3) bekezdése alapján a Megbízó a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles
öt  munkanapon belül a Könyvvizsgálót  értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített  adatokban
(akár a Megbízó, akár az azonosított képviselő vonatkozásában) változás következne be. Az azonosítás
során felveendő adatokat a Megbízó a mellékelt adatlap kitöltésével, az adatokat tartalmazó okiratok
alapján adja meg. 

5.2. A Megbízott jogai és kötelességei:

 a Megbízóval egyeztetve tevékenységére az I. pont szerint vizsgálati programot készít;
   úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő éves

(költségvetési)  beszámolóban  az  esetleges  szabálytalanságokból  eredő  jelentős  hibákat,  de  a
könyvvizsgálat  fő  célja nem a  szabálytalanságok  és  a  hibák teljes felderítése,  hanem az,  hogy
megfelelő  alapot  nyújtson  a  közzétételre  kerülő  éves  költségvetési  beszámolóról,  illetve  a
véleményezési körébe tartozó  előterjesztésekről adott  könyvvizsgálói véleményhez. A Megbízott
által  kibocsátott  könyvvizsgálói  vélemény  nem  minősül  arra  vonatkozó  könyvvizsgálói
nyilatkozatnak,  hogy  a  közzétételre  kerülő  éves  költségvetési  beszámoló,  előterjesztés,
zárszámadás mentes minden hibától;

 a  jelen  szerződésben  meghatározottak  szerint,  a  könyvvizsgálatra  vonatkozó  általános
követelményekre,  a  Magyar  Nemzeti  Könyvvizsgálati  Standardokra,  az  államháztartás
szervezeteinek  könyvvizsgálatára  érvényes  kamarai  módszertani  útmutatásokra  és  az
önkormányzati  sajátosságokra  tekintettel  elvégzi  a  könyvvizsgálatot,  valamint  elsősorban  az
államháztartásra,  annak kontrollrendszerére  vonatkozó  szabályokra  figyelemmel a  tanácsadással
kapcsolatos feladatait;

 munkáját a jó szakember gondosságával, hatékonyan, a hazai (és a nemzetközi) könyvvizsgálati
standardoknak megfelelően végzi és az ehhez igazodó technikákat, módszereket alkalmazza;

 a Megbízó által rendelkezésre bocsátott  adatok és információk alapján, a hatályos jogszabályok
ismeretében,  azokat  megtartva  és  alkalmazva  végzi  munkáját  és  határidőre  elkészíti  írásos
véleményezéseit, jelentéseit (a Megbízó hibájából származó esetleges késedelemért a Megbízottat
nem terheli felelősség). A könyvvizsgálói jelentésért és az írásos véleményezésért Megbízott felel;

 a  Megbízóval a  feladatok  ellátása során köteles együttműködni,  a  vizsgálatok  egyes  fázisait  a
Megbízóval szükség szerint egyeztetni, a könyvvizsgálatról – a Megbízó kérésére – menet közben
a szükséges tájékoztatást megadni, különös tekintettel azokra a megállapításokra, amelyek alapján
az esetleges hibák a jelentés/ek készítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók;

 a  tudomására  jutott  adatokat  és  egyéb  információkat  bizalmasan,  a  vonatkozó  jogszabályi
előírásoknak, standardoknak, a titokvédelemnek megfelelően köteles kezelni;

 a jelen szerződésben meghatározottak szerint köteles jelentéseit elkészíteni;
 felel a megbízás során a Megbízónak okozott  esetleges kárért,  s felróhatóság esetén Megbízót a

vonatkozó szabályok szerint köteles kártalanítani;
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 a  Megbízónak  végzett  szolgáltatásait  a  könyvvizsgálatra  vonatkozó  standardoknak,  kamarai
módszertani útmutatásoknak megfelelően dokumentálja, köteles a könyvvizsgálathoz felhasznált
dokumentációkat, az éves költségvetési beszámolót a jogszabályokban előírt időig megőrizni;

 Megbízott  jogosult  feladatai  végrehajtásához  –  saját  költségére  és  felelősségére  –  harmadik
személyt igénybe venni, akiért felelősséget vállal;

 Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a teljesített feladatot referenciái között feltüntesse;
 Megbízott  kijelenti,  hogy  a  szerződés  megkötésének  nincs  akadálya,  továbbá  azt,  hogy  az

előírásoknak megfelelő, érvényes könyvvizsgálói felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. 

VI. Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések

 A  Könyvvizsgáló  kizárólag a  jelen  szerződés tárgyát  képező  tevékenység  teljesítésével
összefüggésben, a Megbízó jogos érdekére alapítva kezeli a Megbízó által számára hozzáférhetővé
tett személyes adatokat. A Megbízó szavatol az érintettek személyes adatai hozzáférhető tételének
jogszerűségéért. 

 A Könyvvizsgáló adatkezelése a szakmai előírásokban foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig
terjed.  A Könyvvizsgáló az adatkezelést  az adatvédelemre vonatkozó  jogszabályi előírások,  így
különösen

a) az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a  személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről  és  az  ilyen  adatok
szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint

 b)  az információs  önrendelkezési  jogról  és az információszabadságról szóló  2011.  évi  CXII.
törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), továbbá 
az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének betartásával végzi.

 
 A Könyvvizsgálót  tevékenysége során  a Magyar  Könyvvizsgálói  Kamaráról,  a  könyvvizsgálói

tevékenységről,  valamint  a  könyvvizsgálói  közfelügyeletről  szóló  2007.  évi  LXXV.  törvény (a
továbbiakban: Kkt.) 66. §-a szerinti titoktartás köti, amely értelmében az adatokhoz kizárólag az
arra jogosultak férnek hozzá.

VII. A munka díjazása, fizetési feltételek: 

7.1. A szerződő felek az elvégzendő feladatok nagyságához mérten határozták meg a figyelembe veendő
munkaidőt.  Ennek  megfelelően,  a  felek  megállapodása  alapján  Megbízottat  a  II.  pontban  szereplő
feladatok teljesítéséért havi 150 000 Ft + 27 % ÁFA (azaz Egyszázötvenezer forint + 27 % ÁFA) díj illeti
meg. A vállalási díj havonta, a hó utolsó napján esedékes. Megbízó a vállalási díj összegét – számla alapján
– a teljesítést követő …………..banki napon belül átutalja Megbízott számlájára.

7.2. A fenti díj Megbízott  valamennyi felmerülő költségeinek fedezetét  magában foglalja, Megbízó ezen
felül más költséget nem ismer el.

VIII. A munkáért felelős személyek:
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A Könyvvizsgáló részéről a  könyvvizsgálat  elvégzéséért  személyében felelős kijelölt  kamarai tag
könyvvizsgáló:

Dr. Printz János Károly (1181 Budapest, Barcsay u. 34., kamarai tagsági igazolvány szám:
004097)             

         Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó:
……………………………………………….

IX. Egyéb rendelkezések:

8.1. A Megbízó a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles az szerződés melléklete szerinti átláthatósági
nyilatkozatot a kitöltési útmutató szerint kitölteni és aláírni, és az abban kért adatokat a jogszabályok által
előírt  feltételekkel  a  Megbízónak  átadni.  Az  átláthatósági  nyilatkozat  hiánya  esetén  a  megrendelés
érvénytelen,  teljesítése  esetén  pedig  kifizetés  nem  történhet.  A  Megbízott  tudomásul  veszi,  hogy
amennyiben valótlan adatot közöl, úgy a szerződéses jogviszonyt a Megbízó azonnali hatállyal felmondja,
vagy attól  eláll. A szerződés hatálya alatt  az Átláthatósági nyilatkozatban foglaltak változása esetén a
Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatni.

8.2.  Felek  a  szerződést  átolvasták,  közösen  értelmezték,  és  a  fenti  feltételeket  és  összegeket,  mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

8.3. A Könyvvizsgáló, illetve a Megbízó által és a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott
bármely szerződésszegéséért vagy kárért a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

8.4.  A jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a számvitelről szóló
2000.  évi C.  törvény,  a  Pmt.,  a  GDPR,  az  Infotv.,  továbbá a  Magyar  Könyvvizsgálói Kamaráról,  a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény
előírásai az irányadók.

8.5.  Jelen  megbízási  szerződés  az  aláírás  napjával  lép  hatályba  és  a  Könyvvizsgáló  megbízásának
megfelelően  határozott  időtartamra,  az  Önkormányzat  2021.  év  december  hó  31.  napjával  végződő
költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendelete elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2022. május
hó 31. napjáig szól.  

          Pomáz, 2021..……...      Budapest, 2021………..

     ……………………………..                           …..……………………………
            Leidinger István                                                                          Dr. Printz János Károly
              polgármester                                                                                ügyvezető igazgató
                 Megbízó                                                                           Megbízott
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