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                                                                                45/2021 (III.01) számú önkormányzati határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Pomáz Város Önkormányzata 

címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23. adó száma:  

képviseli: Leidinger István polgármester 

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről a 

…………………………………………….. 

székhelye. 

cégjegyzékszáma:  

adószáma 

bankszámla-száma:  

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma:  

képviseli: 

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 
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könyvvizsgálata és könyvvizsgálói véleményezése. 

b.) az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal befektetett eszközeinek, készletállományának, 

pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, maradványának és eredményének 

vizsgálata; 

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; 

f.) 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.(1.11.) Korm. rendeletre. 

2.4. A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért természetes személyként………………, kamarai tag, bejegyzett 

könyvvizsgáló felelős (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: …), aki költségvetési 

minősítéssel rendelkezik (költségvetési minősítés száma……). 

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 
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példányban könyvvizsgálói jelentést készít, amely magában foglalja a beszámoló hitelességével kapcsolatos 

állásfoglalását. 

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; 
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□ 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 

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 Lili, 

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 

adj a 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 feltálja 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 jelentések készítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatok; 

□ 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 CXIL 

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 …………………….díj illeti meg. 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: 

A Könyvvizsgáló részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag 

könyvvizsgáló: 

Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó: 
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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. 

            Budapest, 2021…………..  

 

Megbízott 

Pomáz, 2021 ..............  

Leidinger István 

polgármester 

Megbízó 


