






















MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
 

 

amely létrejött egyrészről  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

székhelye:    1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

képviseli:    dr. Kocsis Máté  polgármester 

törzskönyvi azonosító száma:  735715 

adószáma:    15735715-2-42 

statisztikai számjel:   15735715-8411-321-01 

bankszámlaszám:   10403387-00028589-00000008 

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megbízó”),  

 

 

másrészről  

Székhely:      

Cégjegyzékszám:     

Adószám:      

Bankszámlaszám:     

Képviseletében 

(a továbbiakban: „Megbízott”) 

 

között az alább részletezett feltételek mellett: 

 

Preambulum 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő „Könyvvizsgálói feladatok ellátása 

az Energiaracionalizálás Józsefvárosban című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító 

számú, 115 890 551 Ft összköltségű pályázati projekttel kapcsolatban” tárgyú, 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) 

folytatott le. 

A beszerzési eljárás eredménye a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzat 20.7. pontja szerint került megállapításra, mely alapján a nyertes ajánlattevő 

Megbízott, melyre tekintettel a Megbízó és Megbízott szerződést kötnek jelen szerződés és az 

ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen „Szerződés”) feltételei szerint. 

Megbízó tájékoztatta a Megbízottat, hogy a szerződés tárgya részét képezi a KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú „Energiaracionalizálás Józsefvárosban” elnevezésű 

projektnek. Jelen szerződés szerinti díj nettó összegének finanszírozása 85%-ban eu-s 

támogatásból, 15%-ban a Megbízott saját forrásából történik, utófinanszírozással. 

1. A szerződés tárgya:  

A Megbízó megbízza a Megbízottat az „Energiaracionalizálás Józsefvárosban” (KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító szám) projekttel kapcsolatos könyvvizsgálat ellátásával az 

alábbiak szerint: 

- pályázati dokumentációk, alapdokumentációk részletes áttekintése; 

- benyújtott pályázati dokumentumok áttekintése, egyeztetése, 

- tételes, egyeztetésen alapuló, a bizonylatok és a főkönyvi könyvelés vizsgálata, valamint 

másodlagos, származtatott bizonylatok közötti egyeztetések, a benyújtott számlák ellenőrzése 
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jogszerűség (szállító, vevő, a számla tartalmi és formai elemei, a számla alapjául szolgáló 

szerződések, valamint az erre vonatkozó teljesítésigazolások) szempontjából, különös 

tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényre, a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvényre és a hatályos adótörvényekre; 

- a pályázati elszámoláshoz szükséges könyvvizsgálói igazolás elkészítése, kiadása; 

- a jelentésekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés elkészítése, 

- a Támogatási Szerződés mellékletét képező támogatást nyújtó szervezet által jóváhagyott 

költségvetés és a kifizetések összevetése az elszámolható költségek vonatkozásában; 

- a támogatás elszámolására megnyitott alszámla forgalmának tételes ellenőrzése; 

- a projekt pénzforgalmának tételes ellenőrzése (önerő-felhasználás, támogatás-lehívás stb.); 

- a Megbízó könyvviteli nyilvántartásainak ellenőrzése (elkülönített nyilvántartások 

ellenőrzése, a projekt keretében megvalósított beruházások aktiválásának ellenőrzése); 

- konzultáció igény szerint a projektet érintő számviteli kérdésekben. 

2. A szerződés tartalma 

Megbízott feladatait az alábbi jogszabályi előírások szerint végzi el: 

  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, Kbt.  

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, Sztv. 

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, Áfa tv. 

 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, Kvt. 

 A projekthez kapcsolódó pénzügyi elszámolási feltételek 

Felek jelen szerződést határozott időre kötik, melynek kezdete a szerződés aláírásának napja, 

vége 2015. augusztus 31. 

3. A szerződés teljesítése 

A szerződés teljesítésének határideje 2015. augusztus 31. 

A könyvvizsgálói feladatokat Megbízott nevében …………………….. természetes személy, 

kamarai tag könyvvizsgáló látja el. 

 

 Megbízó minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Megbízott számára, az 

információ megkérésétől számított 5 munkanapon belül. 

 Megbízott a jelentést 5 példányban adja át a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott 

határidő szerint. 

 A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellenőrzés során tudomást szerez a 

jogszabályi rendelkezések megsértéséről, vagy egyéb olyan tényről, amely a Megbízó 

jövőbeni helyzetét hátrányosan befolyásolja köteles haladéktalanul értesíteni a 

Megbízót. 

 A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek, mindkét fél bizalmasan 

kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. Megbízott vállalja, 

hogy a megbízás folyamán az Önkormányzatról szerzett bármely információt 

bizalmasan kezeli a jelen szerződés megszűnése után is. 

 A jelentések megírásához használt nyelv: magyar. 

4. Felek kötelezettségei és jogai 

 Megbízó saját működési körében köteles biztosítani azt, hogy a Megbízott  
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-  a munkájához szükséges valamennyi szükséges dokumentációt megkapjon, 

-  részletes szóbeli tájékoztatást, kiegészítést kérhessen, 

-  tényfeltáró tevékenységét segítsék.  

 Megbízó biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a 

szükséges adatok és információk rendelkezésre álljanak. 

 A Megbízó részéről kapcsolattartó: …………….. Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály, 

Városfejlesztési Iroda. 

 A könyvvizsgálói jelentésért a Megbízott felel. 

 Megbízott kijelenti, hogy szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik és azt a szerződés 

teljesítése alatt fenntartja. A felelősségbiztosítás meglétét tanúsító dokumentumot a 

szerződés mellékletét képezi. 

 Megbízott tudomásul veszi, hogy a Ptk. általános szabályai szerint felelősséggel tartozik 

az általa okozott károkért. 

 Megbízott által elkészített anyagokat, dokumentációkat a Megbízó tevékenysége során 

szabadon felhasználhatja, azok a Megbízó tulajdonába kerülnek. A Megbízottat ezen 

anyagok és dokumentációk vonatkozásában – az egyéb személyhez kötődő szerzői 

jogok kivételével – semmiféle további jog nem illeti meg, azok vonatkozásában a 

megbízási díjon kívül más díjazásra nem tarthat igényt. 

5. A megbízási díj és annak megfizetése 

 A megbízási díj a szerződés időtartamára vonatkozóan nettó  …………..,-Ft + Áfa, azaz 

nettó …………. forint + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes 

áfa mértéke, amelyet Megbízó a Megbízott által kiállított számla alapján, a teljesítés 

igazolásától számított 30 napos fizetési határidővel egyenlít ki. 

Megbízott végszámla kiállítására jogosult az aktuális projekt könyvvizsgáló 

jelentésének kiállítását követően, melynek mértéke …………….,- Ft + Áfa. 

 A megbízási díjat Megbízott ………….. banknál vezetett ……………………. számú 

számlájára kell átutalni. 

6. A szerződés felmondásának módozatai 

 Rendes felmondás esetén a felmondási idő 15 nap. Rendes felmondás esetén a 

felmondási idő lejártáig elvégzett munkák ellenértékének megfelelő megbízási díj jár 

Megbízott részére.  

 A Megbízott súlyos szerződésszegése esetében a Megbízó a jelen szerződést azonnali 

hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Megbízott 

határidőben nem teljesít, vagy már korábban olyan magatartást tanúsít, amely a 

határidőben való szerződésszerű teljesítést ellehetetleníti.  

 A Megbízott a díjazásra csak szerződésszerű és igazolt teljesítés esetében jogosult. A 

szerződés rendkívüli felmondása esetén Megbízott részére csak az elvégzett munkák 

ellenértének megfelelő megbízási díj jár.  

 Késedelmi kötbér 5 000 forint/naptári nap. Maximuma az általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A kötbér maximumának elérésekor Megrendelő 

jogosult a szerződéstől elállni. 

 Meghiúsulási kötbér: Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan 

okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér 

mértéke a felolvasólapon rögzített, és általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 %-a. 
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 A Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra 

az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., valamint a 

könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit veszik figyelembe.  

 

Felek a jelen, 5 példányban készült szerződést, az abban szereplő feltételeket és összegeket, 

mint akaratukkal mindenben egyezőt átolvasás és értelmezés után elfogadták és aláírták. 

 

 

Budapest, 2015. ………….… 

 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

Dr. Kocsis Máté 

polgármester 

 

Megbízó Megbízott 

 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Danada-Rimán Edina 

jegyző  

nevében és megbízásából 

 

 

 

dr. Kovács Gabriella 

aljegyző 

 

Fedezet: …………………………………… dátum: Budapest, 2015. ……………… 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

…………………………... 

Páris Gyuláné 

pénzügyi ügyosztályvezető 

 


