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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

 

amely létrejött egyfelől a 
 

Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviseli Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármester  - továbbiakban, mint Önkormányzat  - 

 

másfelől a 

 

Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft  (5000. Szolnok, Kossuth tér 

10/b, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000846. Cg.: 16-09-002261) 

képviseli Krajcsné Dezsőfi Katalin igazgató – továbbiakban, mint Könyvvizsgáló –  

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

     

1. A szerződés tárgya és tartalma 

 
1.1. A Önkormányzat 2007. december 31-ével végződő évekre vonatkozó, a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény  és a vonatkozó kormányrendelet előírásaival összhangban elkészített éves 

beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása.  

 

A Könyvvizsgáló köteles megvizsgálni továbbá fenti időszakban a Képviselő-testület elé 

terjesztett költségvetési és zárszámadási rendeletet abból a szempontból, hogy azok valós 

adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak. 

 

A Képviselő-testület a könyvvizsgálóval kötött külön szerződésben más – gazdasági kihatású – 

előterjesztés könyvvizsgálói véleményezését is kérheti. 

 

A könyvvizsgáló feladatait, jogait, kötelezettségeit, valamint felelősségét a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  törvény 92/A-92/D §-a,  az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgáló9 

tevékenységről szóló   1997. évi LV. törvény,   valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényben  és a vonatkozó kormányrendeletekben előírtak, illetőleg ezen szerződésben 

foglaltak határozzák meg.  

 

1.2. A Könyvvizsgáló a könyvvizsgálói feladatokat Krajcsné Dezsőfi Katalin bejegyzett 

könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 000817) vezetésével végzi, de 

jogosult a feladatok elvégzésébe más szakembereket is bevonni. 

 

1.3. Az Önkormányzat részéről a könyvvizsgálat során a kapcsolatot Hamar Sándorné Gazdasági 

osztályvezetővel tartja. 

 

 

2. Jogok és kötelezettségek 

 

 

2.1. Az Önkormányzat felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljeskörűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, a magyar számviteli és egyéb vonatkozó előírások 

szerinti éves egyszerűsített  tartalmú – az önkormányzat és intézményei adatait  összevontan 

tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány- és 

eredménykimutatás - továbbiakban egyszerűsített beszámoló - összeállításáért, valamint a 

költségvetési és zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért. 

 



2.2. A Könyvvizsgáló az Önkormányzat által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a 

Könyvvizsgáló felel.  

 

2.3. Az Önkormányzat minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló számára 

és nem tart vissza semmilyen információt. Az Önkormányzat a Könyvvizsgáló által kért minden 

információt megfelelő időben megad, és tudomásul veszi, hogy a beszámoló fordulónapja utáni 

eseményekről is tájékoztatni kell a könyvvizsgálót. 

 

2.4. A Könyvvizsgáló ez irányú igénye esetén az Önkormányzat vezetői, jogi képviselői  és 

alkalmazottai megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt 

információk teljes körűek. (Teljességi nyilatkozat formájában) 

 

2.5. A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan kezeli a 

megbízás során tudomására jutott bármely információt. A Könyvvizsgáló vállalja, hogy a 

megbízás folyamán az Önkormányzatról szerzett bármely információt bizalmasan kezeli jelen 

szerződés megszűnése után is.  

 

2.6. A Könyvvizsgáló kötelezettsége azt jelenti, hogy véleménye szerint az éves beszámoló 

megbízható és valós képet nyújt-e a pénzügyi, vagyoni  és jövedelmi helyzetről, valamint hogy 

az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen szerződés céljainak elérése 

érdekében e vélemény megalkotásához a Könyvvizsgáló a következőket teszi vizsgálat 

tárgyává, és jelenti, amennyiben bármelyiket nem találja kielégítőnek: 

 

a) a számviteli nyilvántartások megfelelősége 

b) összhang az Önkormányzat éves beszámolója és számviteli nyilvántartásai között 

c) az éves egyszerűsízett beszámoló megfelelése a jogszabályban előírt és az elfogadott 

számviteli szabványoknak és alapelveknek, valamint 

d) a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek vélt információk és 

magyarázatok megadása 

e) az Önkormányzat belső szabályozottsága. 

f) egyéb, jogszabályokban kötelezően előírt vizsgálatok, különösen a költségvetési- és 

zárszámadási rendelettervezet véleményezésével összefüggő vizsgálatok 

 

2.7. A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége az Önkormányzat vezetését 

terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően 

feltárja az éves 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 az éves  egyszerűsített  beszámolóról adott könyvvizsgálói 

záradékhoz. 

 

2.8. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék nem minősül arra vonatkozó 

könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az éves beszámoló mentes minden hibától. 

 

2.9. 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 számviteli törvénnyel  és a vonatkozó 

kormányrendelettel összhangban elkészített éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka nem nyújt 

biztosítékot arra, hogy az Önkormányzat által benyújtott  adóbevallásokat az adóhatóság 

elfogadja. 

 

2.10. A Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai 

nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban foglaltak 



teljes beszámolótól függetlenül nem használhatók fel. Ha az Önkormányzat a könyvvizsgálói 

jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni - pl. az éves beszámolótól,  költségvetési és 

zárszámadási rendelettől függetlenül -, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése 

szükséges. 

 

2.11. A felek lerögzítik, hogy a Könyvvizsgálót  - az érvényes jogszabályoknak megfelelően - a 

tisztségéhez tartozó tevékenysége körében az Önkormányzat nem utasíthatja. 

 

2.12. A Önkormányzat tudomásul veszi, hogy ha a könyvvizsgálónak utólag olyan tények jutnak 

tudomására, amelyeket az érintettek a vizsgálat során nem tártak fel, joga és kötelessége 

utóvizsgálatot végezni, melynek eredményétől függően jelentését kiegészíteni, vagy  a jelentését  

módosítani. 

 

2.13. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (továbbiakban 

„Pmt”) rendelkezései a könyvvizsgálók számára azonosítási kötelezettséget írnak elő. A jelen 

megbízási szerződés mellékletében az Önkormányzat képviselője, és a kapcsolattartásra kijelölt 

személy adatai a törvény rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek. A törvény 5.§ (2) bekezdése 

értelmében a megbízási jogviszony fennállása alatt, a megbízó ezen adatokban bekövetkezett 

változásokról a tudomást szerzést követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a 

könyvvizsgálót. 

 

2.14. A „Pmt” 6. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat képviselője írásbeli nyilatkozatot tesz, 

hogy kinek a nevében jár el, illetve ki gyakorolja a közvetlen irányítást.  A törvény 5. §  (2) 

bekezdése értelmében a megbízási jogviszony fennállása alatt, a megbízó ezen adatokban 

bekövetkezett változásokról a tudomást szerzést követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a 

könyvvizsgálót. 

 

3. A szerződés időtartama, könyvvizsgálati díj: 

 

 

3.1. Jelen megbízási jogviszony 2007. május 1-től  2008. április 30-ig érvényes. 

 

3.2. A megbízási díj  évi 750 000- Ft (azaz hétszázötvenezer forint), amely összeg nem tartalmazza 

az ÁFÁ-t.   

 

3.3. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3.2. szakaszban meghatározott díj 

számlázása negyedévente történik, a tárgynegyedév középső hónapjának 15. napjáig, mely 

időpont egyben a szerződés Áfa törvény szerinti teljesítés időpontja is.  

 

3.4.   A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell 10 napon belül teljesíteni. 

 

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

4.1. A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja. 

 

4.2. A Könyvvizsgáló és az Önkormányzat a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott 

bármilyen szerződésszegéséért vagy káráért a magyar Polgári Törvénykönyv 314.,  339. §-ának 

rendelkezései az irányadók. 

 

4.3. A jelen szerződést bármelyik fél rendkívüli felmondással megszűntetheti, amennyiben a másik 

fél a jelen szerződésből fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és ez a 

szerződésszegés a fél felszólítása ellenére, az annak megszűntetésére megszabott ésszerű 

határidőn túl is fennáll. A rendkívüli felmondás a szerződést azonnali hatállyal szűnteti meg. 

 



4.4. A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyvben foglaltak 

irányadók. 

Abony, 2007. ………….. 

                     Abony Város  Önkormányzata                                   

                  Önkormányzat                                                        Könyvvizsgáló 

 


