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S Z E R Z Ő D É S 
 

amely létrejött egyrészről: 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
Cím: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83. 
Adószám: 15727237-2-07 
Képviseli: Turi Balázs polgármester– mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), 
 
másrészről: 
 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
székhelye: 2373 Dabas, Tavasz u. 3. 
adószáma: 13115214-2-13, 
Cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-120438 
képviseli: Lisztes-Tóth Linda ügyvezető - mint Megbízott, (a továbbiakban Megbízott) 
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A Megbízási szerződés tárgya a Megbízó belső ellenőrzési feladatainak ellátása a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározottak szerint. A Megbízott tevékenysége 
magában foglalja a Megbízónak a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés 

 a) pontjában meghatározott szabályszerűségi ellenőrzését; 
 b) pontjában meghatározott pénzügyi ellenőrzését; 
 c) pontjában meghatározott rendszerellenőrzését; 
 d) pontjában meghatározott teljesítmény-ellenőrzését; 
 e) pontjában meghatározott informatikai rendszerek ellenőrzését, valamint 

a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatok 
ellátását is (különös tekintettel a kézikönyv, az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére, a 
nyilvántartási rendszer kialakítására). 
 
A Megbízott által a fent meghatározott ellenőrzés(ek) elvégzéséhez biztosított a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő szaktudása. 
 
A Megbízott a megbízást jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy 
tudomásul veszi, a megbízást a Megbízó utasításai szerint és a megbízói érdekeknek 
megfelelően, személyesen, vagy közreműködő igénybevételével köteles teljesíteni. 
 
Megbízott kijelenti, hogy az általa foglalkoztatott közreműködő(k) szaktudása, képesítése, 
szakmai végzettsége megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltaknak. 
 
A belső ellenőrzési tényleges feladatellátással kapcsolatban a tevékenységet a Vincent 
Auditor Kft látja el a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. §, illetve a Megbízó hatályos 
Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján. 
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2. A szerződés tárgya különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott 
feladatellátás. Ennek keretében a feladatot az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Vizsgált intézmény Feladat Bruttó 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 

(Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
vonatkozásában) 

Adóhatóság tevékenysége, 
adóhátralékok behajtására tett 

intézkedések ellenőrzése 
203 200 Ft 

 
Mindösszesen nettó 160 000 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 203 200 forint. 
 

3. Jelen szerződés egyben MEGÁLLAPODÁS a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 16. § (4) 
bekezdés alapján arra vonatkozóan, hogy a megbízott a belső ellenőrzési feladatellátással 
kapcsolatban a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. §-ban rögzített feladatokat is ellátja a 
Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint. A feladat ellátásával kapcsolatban a Megbízó hatályos 
Belső Ellenőrzési Kézikönyve az irányadó. 
 

4. A belső ellenőrzési vezető Lisztes-Tóth Linda közgazdász, költségvetési ellenőr, belső ellenőr 
(regisztrációs száma: 5113456). A szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet a belső 
ellenőrzési vezető 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott végzettségét igazoló 
okiratai (1. számú melléklet). 
 

5. A Megbízó a belső ellenőri jelentésről, megállapításokról és javaslatairól írásbeli jelentés 
összeállítását 1 példányban kéri. A Megbízó esetenként kikérheti a Megbízott véleményét a 
gazdálkodást érintő kérdésekben is. 
 

6. A Megbízó biztosítja a Megbízott részére mindazokat az információkat, dokumentumokat, 
amelyek a Megbízott feladatainak ellátásához szükségesek (pénzügyi, számviteli okmányok, 
nyilvántartások, intézményvezetői és felügyeleti szervi rendelkezések stb.). 
A Megbízott vállalja, hogy eredeti dokumentumot csak kivételes indokolt esetben, másolat 
hátrahagyásával, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével szállít el. 
 
A Megbízott vállalja, hogy a részére eredetiben átadott adatokat, adathordozókat a jelen 
szerződésben vállalt feladatok a Megbízó által igazolt teljesítését követően az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv alapján hiánytalanul visszaszolgáltatja a Megbízó részére. 
 
A Megbízott vállalja, hogy a részére másolatban átadott adatokat, adathordozókat a jelen 
szerződésben vállalt feladatok a Megbízó által igazolt teljesítését követően oly módon 
megsemmisíti, hogy azokat a későbbiekben ne lehessen helyreállítani; figyelembe véve 
azonban a vonatkozó iratmegőrzési szabályokat. 
A Megbízó a Megbízott munkájának ellátásához Hivatali helyiséget biztosít, valamint 
lehetővé teszi az irodatechnikai eszközök használatát. 
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A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott feladatának elvégzéséhez minden segítséget megad, a 
Megbízottal együttműködik. 
 

7. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megbízás teljesítése során 
tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekű, nem nyilvános adatot és információt, állam-, 
szolgálati- vagy üzleti titkot szerzői vagy szomszédos jogok által védett jogot, módszert, 
technológiát és know-how-t bizalmasan, titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, 
azokat kívülálló személyeknek nem teszik hozzáférhetővé. A szerződő felek elismerik, hogy 
minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak. 
 
A Megbízott bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott 
szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Megbízó felhatalmazása nélkül 
ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) tudomására. 
 
A felek tudomásul veszik, hogy a belső ellenőrzést végző személyek, illetve az ellenőrzött 
szerv, szervezeti egység jogait és kötelezettségeit a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 25-28. 
§-ai rögzítik, amelyek rendelkezései jelen jogviszony tekintetében is irányadóak és 
kötelezőek.  
 

8. A Megbízott a feladatellátással kapcsolatban a következőket tudomásul veszi: 
 
• a tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről 
folyamatosan gondoskodik; 

• a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ide értve a Ptk. szerinti 
közvetlen hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre; a jogszabályi előírásokkal 
ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, az 
ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő 
módon nem használhatja fel. 

• a médiát a feladatával összefüggésben szerzett információkról (legyenek azok 
szerkesztetlen, vagy szerkesztett, tervezett vagy végleges anyagok, vagy azok bármely 
részei) sem közvetett, sem közvetlen formában, még bármiféle beazonosításra 
alkalmatlan formában sem tájékoztathatja, az interneten semmilyen formában nem 
teheti közzé. 

• szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat – 
akár feldogozott adatként is –, előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a 
Megbízónak. 

• A Megbízott kötelezettséget vállal a Megbízónál érvényben lévő és általa megismert, a 
jelen szerződés teljesítését is érintő Szabályzatokban foglalt rendelkezések 
betartásáért, illetve betartatásáért. 

 
9. A szerződés időbeli hatálya: 

 
Jelen szerződés 2020. február hó 1. napjától kezdődően 2020. év december hó 31. napjáig tart. 
 
A Megbízó a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali 
hatállyal történő felmondására, egyébként a szerződés tartalmának megváltoztatásáról, a 
szerződés módosításáról a szerződő felek csak írásban, közös megállapodással 
rendelkezhetnek. 
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10. A Megbízottat a szerződésben megjelölt feladatok ellátásáért a következő díjazás illeti: Az 
ajánlati árnak megfelelően, a 2. pontban felsorolt feladatok ellátásáért, a 11. pont szerinti 
számlázás alapján mindösszesen bruttó 203.200 Ft, azaz kettőszázháromezer-kettőszáz 
forint. 
 

11. A Megbízott a 2. pontban részletezett feladatellátást az éves ellenőrzési tervnek megfelelő 
ütemezésben végzi. Megbízott az ütemezésnek megfelelően, a jelentés megküldésével 
egyidejűleg megküldi a munkadíjról kiállított számlát a Megbízó részére. A Megbízott által 
kiállított számla ellenértékét Megbízó a számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalja a 
számlán megjelölt számlaszámra. 

 
12. Megbízott lehetőséget biztosít tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek 

megfelelően szakértők biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással összefüggő 
kérdésekben a Megbízó gazdaságos és hatékony működtetése érdekében. A szakértői napok 
megrendelése írásos formában történik (levél, email). A megrendelésre kerülő tanácsadás 
témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját Megbízottal egyeztetni szükséges. 
 
 
A jelen szerződés 4 számozott oldalból és 1 db mellékletből áll, 3 példányban készült.  
 
 
A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  
 
 
Bakonycsernye, 2020. január 31. 
 
 
 

……………………………………………….. 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 

Megbízó 
képviseli: Turi Balázs polgármester 

……………………………………………….. 
Vincent Auditor Kft. 

Megbízott 
képviseli: Lisztes-Tóth Linda ügyvezető 

 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
……………………………………………….. 
 
























































































































































