Szenődés

amely létrejöll a

M e dgy e s egt háza

Vdros i Ö n ko r mány zat
5666. Medgleseglháza, Kossuth lér 1.
(a tov tíb b iak b an : meg bízó)

és az

ADÓ-TMNSFER

w.

566I. Ujkíg!ós, Hunyadi utca ó.
(a tov áb bíakban : meg bízott)

közötl,

l.

az alábbi tdrgJlban és a

Á szerződés lárgva

követkeőíeltélelek szeíint.

és taftalma

1.1.A Medgyesepházi Vízmű Nonproftí Kít. 2014, évre vonalkoaj
pénzügl| szabóIlsie íségitítviltígítása,ennek keretében az üzleti
íollamatok áníIágífuísa a haűkoqlsdg növelése és a belső tarlalékok
felídrása céljábóI, a munkaszemezet ótvilágításo" a működést
befolytísoló dokwnentumok feliilviugóIata Az áuekintendő
dokumentdciók listdjót a ldrsasóg üg)vezetője kapja meg,

A tevékenységünket egl írásos jelentéssel zóíjuk.

2.

Joeok és kötelezettségek

2.L

Az

átvilágítandó túrsaság felel saímviteli nyilvántaraisainak
pontossógáért és teljes köríbégéétt,belső ellenőnési rendszerének
megbízhatóstígáért.

2,2,

A Megbízolt

az őtvilógítandó társasóg líltal biztosított infornációk
alapján, a maglar Nemzeti Könlwizsgólatí Síandardok szerint teljesírt
megbíuisát, Á megállapodás szerinti vizsgólati jelentésért a Megbízoll
íeIel.

2.3. Az átvilágítandó táNaság minden, a megbízós teljesítéséhezszükséges
iníormőcíót houóíéthetővéíesz a Me?bízott szómóra és nem larl vissza
semmilyen információt. Az ótvíugítandó társaság a Megbízofi daal
kért minden idormációt megfelelő időben megad

2.4. Jelen szerződés kerelében a Megbízott lénymegállapításairól jelentést
késaít,ami nem minősül kö4lwiugálatnak,
2.5. Az ánilágítandó társaság és a Megbízó is tudomísul veszi, hogy a
megállapodtís szerinti vizsgálati jelenlés kizárólag a Megbízó részére
készüI a 2015. évi belső ellenőruési tervének való megfelelés céljából,

LI

azt egészében vag)| részleteiben ídéznivagl harmadik felek részere
rendelkezésre bocsűani csak a Megbízotl előzetes írásbeli engedélyével
Iehaséges,

3.

Megbízlisi űi és annak megíizetése:

3.1. Az 1.I. ponrban említett munka etvégzéséértjótó
(azaz -Kanősztíztizen hateze r-forint+ A FA. )
3.2.

űj

216.000,-ft+

ÁFA,

megáltapodnak abban, hogl a 3,I. szakaszban
meghaldrozott díjaía Megbízó az elíogadoű teljesítés utón kiáUított
szómla kézhezvételélkövető 10. napon lizeti meg.

A felek

kölcsönösen

3.3, A fizetést a saímldban megjelölt bankszómldra kell teljesítenl
3.4. Késedelmes Jizetés esetén a Megbízó a PTK sutintí késedelmi kamalot
köteles megfizetnL

a Megbízó/

3.5,

Amennliben

4.

A munkóérl felelős személvek

társaság

kesedelmes

informóciószolgáltatósa vagJ mós okok míaű a Megbízott
fibblamunkóra kényszerüI, vagl egléb, a Megbízott befolyásán kívül
eső hörülmény kövelkeztében a könywizsgólói feladatok hatbidőben
aem kezdhetők meg, illetve nem teljesílhetők, a Megbízolí tójékoztatja
errőI a Megbízót t, valamint jogosult a Megbízott a jelentés elkészítését
és a szerződésí felfüggesztení Amennyíben késedelem történik és/vagl
többlet íeladalok elvégzese vólik szükségessé a fenti okok
kövelkezlében, a Megbíaő a szetzőüs teljesíleséhezszükséges többlet
időráforűtds alapján további űjaaisra jogosult,

A Megbízó részéről:
Nadabón Jónos üglvezető igargató

Megbízotl részérőI:

RétiLtíszlónékörylwingáló

t

s.

A ielenteseh megírásához hasznóIr nvelv

5.1. A_, megáIlapoűs
elkészíleni.

6.

szeünti viagáIai jelentésl maglar nyelven kell

Egvéb tendelkezéseh

6.1. A íenli íeheíeleket és összegeket mkdkér
íétmint a*araaivot eglezőt

elfogadja

6,2,

A Megbízofr és a Megbízó a

6.3.

A

jelen aenődes teljesítésével
ö§szeíüggésben okozou bórmilyen §zerőd&§zegéséélt vagl hótűt a
napat Polgdri Töményffinyv rendelkezései az ÚúEaükjelen szerzőüsben nem szereplő térdesehre a magnr Polgtii

Töm ény kö nyv b en íogIaIt ak b óry alúó k

r

b"Lk l

Megbíznlt

Adólíransfer f,ft

5661 Újkígyós, Hunyadi utca 6.
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