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SZERZŐDÉS
amelJ, lébejött a

Medgtesegtháza Város i Önko rmányzat
5666. Medgleseglháza, Kossuth tér 1.
(a tov á b bia k ban : meg bíxó)

és az

ADÓ-TRANSFER Kít.

566I. Ujkígyós, Hunyadi utca
(a továb bia k b an : meg bízolt)

6.

közötí, az alábbi tárgyban és a következőíeltételek szerint.

].

A szerződés ldrgva

és taftalma

1.1.Á Medgleseglházi KESZ Nonproftt KfL 2014. évre vonutkozó pénzügjli,

szabál|szerűégí titvilágítdsa, ennek keretében űz üzleti íolyamaíok
a hatékonysúgnövelése és a belső tűítalékokfeltdrása
céljúbóI, a munkűszervezet átvilágítása, a működést befolyásoló
dokumenlumok felüIviugáIala Az áttekintendő dokumentóciók listájdt
a tőrsaság üglvezetője kapja meg.
A tevékenységünket egl írásos jelentés§el zárjuk

2.

Joeok és kötelezetíségek

2.1,

Az átvilágítandó tdrsaság Jelel súmviteli nyilvántartásainak
pontossúgáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzesi fendszefének
megbízhatóságáért,

2.2.

A Megbízott az

átvilógítandó tórsasóg áItaI biztosított információk
alapján, a mag)at Nemzeti KönJ,wizsgólati Standardok szerint teljesítí
megbíztisát. A megáIlapodás szeri íi vizsgáIati jelentésérta Megbízott

feIeI.

2.3. Az átvilágítgndó tárcaság mínden, a megbízás teljesíléséhezszükséges
iníoímációt houóférhetővé tesz a Megbízox szdmőra és nem tart visszű

semmilyen informócíót. Az átvíIágítandó tárcaság a Megbízotíáltal
héííminden íníomációt meglfelelő időben megad

2.4. Jelen szerződés keretében a Megbízott ténymegállapításaíról jelentést
készít,ami nem mínősül könywiz§gálatnak.
2.5. Az átvilúgltandó íőrsasá? és a Megbízó is tutlomdsul veszi, hogy a
megáIlapodás §zeriníí vízsgálati jelentés kizárólag a Megbízó részére
készül a 2015. évi belső elknőrzési íemének való megfelelés céljábóI,

l

!

azt egészében vagy részleteiben idézni vagl hatmadik felek részére
rendelkezésrc bocsátani csak a Megbízoít előzetes írásbeli engecléIyőel
Iehetséges.

3.

Megbíaísidíi és anna

3.1. Ax I.t. pontban emlííettmanka elvégzeséértjúró díj 2I6.000,-n+
(azaz -Keftőszúzlizen hatezer-foúnt+ A FA. )
3.2.

ÁFA,

A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3.I. szakaszban
meghatálozott űjat a Megbízó űz elíogadott teljesítés után kiáIlííoft
számla kézhezvételélkövető

I 0.

napon

Jizeli meg.

3.3. A Jizetést a számldban megjelölt banhsuimlóra kell teljesíteni.
3.4. Kesedelmes Jizeűs esetén a Megbízo a PTK szerinti késedelmi kamaíot
köteles hregíizetni.
3.5.

Amennyiben a Megbízó/ átvílógítandó társaság késedelmes
idormációszolgáltatísa valy más okok míatt a Megbízott

löbbletmunkára kényszerüI, vagl egléb, a Megbízott befolyásán kívül
eső körüImény következtében a könywizsgálóí feladatok határidőben
nem kezdhetők meg, illetve nem teljesíthetők, a Megbízotl tájékoztatja
erről a Megbízót t, valamint jogosulí a Megbízott a jelenlés elkészítését
és a szerződést felfüggeszlenL Amennyiben késedelem történik és/vag)
többlet íelűdűtok elvégzese váIik szükségessé a íentíokok
következtében, a Megbízó a szetződés teljesítéséhezszükséges íöbblet
időráfo rdítás alapjdn továbbí díjazásra jogosult.

4.

A munkíértfelelős szeméIvek
A Megbízó részéről:
Szabó

Istvánné ügyvezelő igazgató

Megbízott részétől:

RétiLászlóné könywizsgáló

-]..-_

5.

.4 ieknt!ések n

5.1.

A

eEírásdhoz használt nvelv

megáIlapodás szerinü viagáIati jelentést magrur nyelven kell

elkészűeni.

6.

Egvéb rendelkezések

6.1. A

fenli feltételeket és összegeket mindkét fél mínt akaratával eglezől
elfogadja

6.2.

A MegbízoU és a Megbízó a

6.3.

A jelen

jelen szenődés teljesítésével
összefüggésben okozott bármilyen slerxődéssxegéséértvag/ kólőéfi a
maglar PoIgárt Tönénykönyv rendelkezeseí az irónyadók.
Tö m ény kö

szelződé§ben nem szereplő kérdésekrc a mag/al Polgáli
qlv b e n fo g l a lt a k ir ány adó k.
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Megbízott
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