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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Dr. Takács Imre bejegyzett könyvvizsgálóval kötött szerződésünk (melyet csatolok) 2009. 
június 31-án lejár. 
 
Javaslom T. Képviselő-testületnek, hogy a „könyvvizsgálói szerződés” 1.) pontjában 
megjelölt határidő 2010. június 30. legyen. 
 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Budapest, 2009. június 5. 
 
 
 
 
              Tóth Mihály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HATÁROZATI   JAVASLATOK: 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dr. 
Takács Imre bejegyzett könyvvizsgálóval megkötött szerződés 1.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja. 
„A szerződés határideje: 2009. július 1. – 2010. június 30. 
A szerződés többi pontja változatlan marad. 

 
 Határidő:  elfogadásra:  azonnal 

   aláírásra:  2009. június 30. 
 

 Felelős:   Tóth Mihály  
    polgármester 
 
 A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató 
 szavazata szükséges. 
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KONYWIZSGALOI SZERZOOES 

amely letrejott: - egyreszrol 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo TestUlete, mint MEGBiZ6, 
- masreszrol 

Dr. Takacs Imre bejegyzett konyvvizsgal6 
_ _ - Kamarai tagsagi szam : 002496, a 

koltsegvetesi minosites sorszama: KM000788, mint MEGBiZOTT 

kozott az alabbi feltetelek szerint: 

2.) A szerzodes targya: 

A helyi onkomanyzatokr61 sz616 - tobbszor m6dositott - 1990. evi LXV. 
torveny 92/A-D. §-ai alapjan , folyamatos konyvvizsgalati feladatok ellatasa. 

A feladatok folyamatos elvegzesehez kapcsol6d6 jogi hatteret jelentik: 

- az allamhaztartasr61 sz616 ,tobbszor m6dositott 1992. evi XXXVIII. torveny; 
- a szamvitelrol sz616, tobbszor m6dositott 2000. evi C. tbrveny; 
- az allamhaztartas szervei beszamolasi es konyvvezetesi kotelezettsegeirol 

sz616, tobbszor m6dositott 249/2000. (XI1.24.) Kormanyrendelet; 
- az allamhaztartas mCikodesi rendjerol sz616 - ugyancsak tobbszor 

m6dositott-217/1998.(XII.30.)Kormanyrendelet; 
- a helyi onkormanyzatokr61 sz616, tobbszor m6dositott 1990. evi LXV. torveny; 
- a Magyar Koztarsasag eves koltsegveteserol sz616 aktualis torvenyek; 
- az 1997. evi LV. torveny a konyvvizsgalatr61, 
- a 193/2003.(XI.26.) Kormanyrendelet a koltsegvetesi szervek belso 

ellenorzeserol 

valamint mas kapcsol6d6 - itt tetelesen fel nem sorolt - iIIetve a kesobbiek 
soran megjeleno jogszabalyok. 
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3.) A felek jogai es kotelezettsegei, az egyUttmukodes m6dja: 

MEGBiz6: 

- felel szamviteli nyilvantartasainak pontossagaert es teljeskorusegeert, bels6 
ellen6rzesi rendszerenek megbizhat6sagaert, valamint a magyar szamviteli es 
egyeb vonatkoz6 el6irasok szerinti koltsegvetesi, valamint egyszerusitett eves 
beszamol6 (egyszerusitett merleg, egyszerusitett eves penzforgalmi jelentes, 
egyszerusftett penzmaradvany-kimutatas,egyszerusitett eredmenykimutatas 
elkeszfteseert. 

-a Megbiz6 Onkormanyzat minden sZOkseges informaci6t hozzaferhet6ve 
tesz a Konyvvizsgal6 szamara, semmilyen fontos informaci6t nem tart 
vissza. ( bekerend6 dokumentumok jegyzeke az 5.sz. mellekletben csatolva) 

- biztosftja, hogy a konyvvizsgalat reszere a sZOkseges adatok es informaci6k 
(rendeletek, beszamo/6k, testa/eti anyagok, nyilvantartasok, stb.) folyamatosan 
a kell6 id6ben rendelkezesre alljanak, 

kel16 id6ben informalja a konyvvizsgal6t minden gazdalkodassal, 
atszervezessel kapcsolatos fontosabb dontes el6kesziteser61, donteser61, hogy 
velememyet kialakithassa, 

- nem korlatozza a konyvvizsgal6 fOggetlenseget, es nem fogalmaz meg olyan 
kikoteseket, amelyek a szerz6desben foglalt feladatok vegrehajtasat 
akadalyozhatjak, 

- az eves beszamol6 dokumentaci6inak atadasaval egyidejuleg ugynevezett 
"Teljessegi nyilatkozat"-ot tesz, (Iasd: 3/a-c. sz. mellekletek) amelyben 
tanusiija, hogy a gazdalkodas torvenyes keretek kozott folyt, s minden 
sZOkseges anyagot, informaci6t a konyvvizsgalat rendelkezesre bocsatott. 

- a feladatok teljesiteser61 havonta a targyh6t kovet6 h6 5-ig ugynevezett 
"Elfogad6 nyilatkozat"-ot ir ala a Polgarmester vagy megbizottja a Jegyz6 
ellenjegyzese mellett, (lasd:2. sz. melleklet) 

- A MEGSiZ6 koteles a fent; nyilatkozatot akkor is alafmi, ha a konyvvizsgal6 a 
hitelesft6 zaradek helyett korlatoz6, fOgg6 illetve elutasit6 zaradekkallatta el az 
eves beszamol6t. 
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- a konyvvizsgalati feladatok ellatasara megfelelo korOlmenyeket biztosit a 
Polgarmesteri Hivatalban (ellenorzesi feladatok vegzesere alkalmas helyiseg, 
biztositasa, dokumentaci6 elkOlonitett tarolasa, esetenkent szamit6gepes 
hozzaferesi es fenymasolasi lehetoseg stb.), 

- irasban kerheti a konyvvizsgal6t az altala elkovetett hiba kijavitasara, 
sulyosabb hiba eseten a Magyar Konywizsgal6i Kamara illetekes szerveinel 
jelezheti kifogasait, 

- tudomasul veszi, hogy a konyvvizsgal6 altai hitelesitett eves beszamol6t nem 
valtoztathatja meg, tovabba azt is, hogy a konywizsgal6i jelentes 
valtoztatasahoz, roviditesehez a konyvvizsgal6 engedelye sZOkseges. 

MEGsiZOTT: 

- a Megbiz6 altai biztositott informaci6k alapjan a Magyar Nemzeti 
Konyvvizsgal6i Standardok szerint teljesiti megbizasat. A konyvvizsgal6i 
jelentesert a Konyvvizsgal6 felel 

- a sajat neveben koteles nyilatkozni arr61, hogy a szerzodes megkotesenek 
torvenyessegi akadalya nines, s errol koteles I'EIfogad6 nyilatkozat" -ot adni 
(Iasd: 1. sz. melleklet) 

- a megismert adatokkal, tenyekkel kapesolatosan titoktartas kotelezi, mely 
kotelezettseg al61 a MEGBiZ6 csak irasban mentheti fel, 

- koteles konyvvizsgalati keretprogramot osszeallitani, amely az eves 
konyvvizsgalati feladatok vezerfonalat kepezi, 

- a szerzodes teljesitese erdekeben konyvvizsgal6i asszisztenseket, egyeb 
szakertoket is alkalmazhat ketoldalu megallapodasok, szerzodesek alapjan, 

Az Onkormanyzati konyvvizsgal6 team osszetetele a 4. sz. mellekletben 
talalhat6. 

- a konywizsgalathoz rendelkezesre· boesatott dokumentaci6kat es az eves 
beszamol6t 5 evig megorzi, 

- visszaszolgaltatja azokat a dokumentaci6kat, amelyek a MEGBiZ6 reszere a 
tovabbi Ogymenetek bonyolitasahoz sZOksegesek, 
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- kotelezi magat arra, hogy a Hungaria Biztosit6 Rt-nel fennal16, 10 milli6 Ft 
erteklJ felelossegbiztositasat evenkent megujitja (biztositasi dij a 
MEGBiZOTT-at terheli), 

- amennyiben a jelentes elkeszitese, illetve a beszamol6 hitelesitese utan olyan 
informaci6k jutnak birtokaba, amelyek ellentetesek a jelentessel, vagy a 

zaradekkal, kotelessege ut6vizsgalatot kezdemenyezni (az eredmemytol 
fOggoen uj zaradekot kesziteni es a regit visszavonni), 

-amennyiben az Onkormanyzat kesedelmes informaci6szolgaltatasa vagy mas 
okok miatt a konyvvizsgal6i feladatokhataridoben nem kezdhetok meg, illetve 
nem teljesithetok, a Konyvvizsgal6 tajekoztatja errol az Onkormanyzat 
vezeteset, valamint jogosult a Konyvvizsgal6i jelentes elkesziteset es a 
szerzodest felfOggeszteni. 

- a MEGBfZOTT, mint a Magyar Konyvvizsga16i Kamara tagja, a munkaja 
soran messzemenoen igyekszik betartani a Kamara altai megfogalmazott 
alapelveket, allasfoglalasokat, magatartasi szabalyokat. 

- a MEGBiZOTT Dr Takacs Imre vezet6 konyvvizsgal6t tavollet, betegseg 
vagy mas akadalyoz6 korOlmenyek eseten Szilagyi Albertne bejegyzett 
konyvvizsgal6 (Kamarai tagsagi szam: 005668) helyettesiti ( Lakcime : 2330. 
Dunaharaszti Vorosmarty u. 40/a. Telefon : 06-20-982-09-81 ). 

A felek kolcsonosen kijelentik, hogy a konyvvizsgalati feladatok 
teljesitese soran az elmult evek gyakorlatahoz hasonl6an korrekt 
egyuttmukodest alakitanak ki es a szukseges informaci6kat egymasnak 
megadjak. 

4.) Egyeb rendelkezesek : 

-a Konywizsgal6 es az Onkormanyzat a jelen szerzodes teljesitesevel 
osszefOggesben okozott barmilyen szerzodesszegesert vagy karaert a Ptk. 
314. es 339. §-ainak rendelkezesei az iranyad6k. 
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a szabalytalansagok megelozesenek es feltarasanak felelossege az 
Onkormanyzat vezeteset terheli. A Konyvvizsgal6 ugy tervezi meg a 
konyvvizsgalatot, hogy az val6szfnOsithetoen feltarja az eves beszamol6ban az 
esetleges szabalytalansagokb61 eredo jelentos hibakat, de a konyvvizsgalat fo 
celja nem a szabalytalansagok es a hibak teljes felderitese, hanem az, hogy 
megfelelo alapot nyujtson az eves beszamol6kr61 adott konyvvizsgal6i 
zaradekhoz (velemenyhez). 

-a Konyvvizsgal6 altai kibocsatott konyvvizsgal6i zaradek (velemeny) nem 
minc5sOl arra vonatkoz6 konyvvizsgal6i nyilatkozatnak, hogy az eves 
beszamol6 mentes minden hibat6J. 

5.) Megbfzasi dij es fizetesenek Otemezese, a fizetes m6dia: 

A megbizasi dfj havonta az igenybevett szakert6i 6rak alapjan ut61ag kerOI 
elszamolasra. 

A szakertoi 6radfj merteke : 8.800 Ft + 25% AFA . A folyamatos konyvvizsgalat 
havi szakertoi 6raigenye: 45 6ra. 

A havi tevekenyseg visszaigazolasa a MEGBiZ6 altai az ugynevezett 
"Elfogad6 nyilatkozat" alairasaval tortenik. (Iasd: 2. sz. melleklet). 

A fizetes 8 napos banki atutalassal tortenik szamla elleneben a MEGBizon 
foly6szamlaja javara (OTP es Kereskedelmi Bank Rt 1211 Budapest, 

Szamlaszam: . - .,. 

A fenti 6radfjon kfvOI a MEGBiZOTT reszere egyeb koltsegterites (gepkocsi, 
szallas, dokumentalas, stb. ) nem jar. 

A szakertoi 6radfj evenkenti felOlvizsgalatara (Iegkozelebb 2005-ben) a felek 
visszaternek. 

6.) A szerzc5des felbontasa, m6dositasa: 

A szerzodes felmondasanak m6dozatai: 

a.) A MEGBiZ6 a Kepviselotestolet hatarozatavaI mondhatja fel az 
ervemyessegiido alatt, amennyiben a MEGBizon a vallalt kotelezettsegeit 
sulyosan megszegi. 
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b.) MEGBiZOTT az ervenyessegi id6 alatt felmondhatja a szerz6dest akkor, ha
 
a MEGBiZ6 a szerz6desben foglalt k6telezettsegeit tart6san nem teljesiti.
 

A s4erz6des rendes felmondassal indoklasi kotelezettseg nelkUl is barmely fel 
reszer61 megszOntetheto az auditalast koveto ket h6napon belOI, harom havi 
felmondasi idovel. 

A szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a felek a Ptk., valamint a 
k6nyvvizsgalat rendjere vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezeseit veszik 
figyelembe. 

7.) Zaro rendelkezesek 

Jelen szerz6des 4 eredeti peldanyban keszOlt, es a kovetkezo mellekleteket 
tartalmazza: 

1. sz. melleklet Elfogad6 nyilatkozat a konyvvizsgal6 reszer61 (minta) 
2. sz. melleklet Elfogad6 nyilatkozat a MEGBfZ6 reszer61 (minta) 
3/a-c. sz. melleklet Teljessegi nyilatkozatok (mintak) 
4. sz. melleklet Az Onkormanyzati konyvvizsgal6 team tagjai 
5.sz. melleklet Bekerend6 dokumentumok jegyzeke 

A szerzodes mindket fel alairasavallep eletbe. 

Budapest, 2004-07-01. 

MEGBiZOTT:MEGBIZ6l/ (reszerc5l: 
../<.~ ..--.-,~:~-:.>~~ 

r 'hi .. -~// - :" ',> :'" 

f ~. / . .: /' \ " . ". -: ~. "'.III cIr 7c::,~' ~ 
I Tot' Mi ' Iy ~- ' Dr Takacs Imre
POlgar~ster ' /.' oklevelesk6nyvvizsgal6 

Dr. Takacs Imre 
bejegyzett k6nyvvizsg"M, adosza!:E~rtC

Ellenjegyezte: egyeni valia!!<oz6/ V.ig.sz.: EV·D9793: 
1213 Bp., Szent Lasz!6 u. 78. 11.9.

f' ' ' ,. ( Kamarai iagsagi sztJm: 002496 
./'~L

~".,-, ~ Ad6szt,m: 41400983·2-43 

Dr Szeles Gabor
 
jegyzo
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