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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 86/2019. 

 
Tárgy: Könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Perlaki Zoltán pénzügyi és adóügyi osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2019. november 13. 

jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. november 13. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. december 31-ig a helyi önkormányzatok részére meghatározott feltételek fennállása 
esetén a helyi önkormányzatokról szóló, akkor hatályos 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 
kötelezővé tette a könyvvizsgálatot. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
önkormányzati gazdálkodásra, beszámoló-készítésre vonatkozó része 2013. január 1-jén 
hatályba lépett, amivel egyidejűleg az 1990. évi LXV. törvény (a „régi” Ötv.) ezzel 
kapcsolatos szabályai hatályukat vesztették, ezért a helyi önkormányzatoknak, mivel az 
Mötv. ilyen előírást nem tartalmaz, nem kötelező az éves beszámolójuk könyvvizsgálata. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete azonban úgy határozott, 
hogy a jogszabályi változások ellenére saját hatáskörében az éves beszámoló 
könyvvizsgálatát elvégezteti. 

A 2011. évtől kezdődően 5 éves határozott idejű szerződés keretében az Audit Service 
Kft. látta el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata költségvetési beszámolóinak 
auditálását. A Kft-vel kötött szerződés 2016. május 31-ével lejárt.  

Az Audit Service Kft. szerződésének lejárta után, a Képviselő-testület az 51/2016 (IV.28.) 
Határozatával úgy döntött, hogy a 2016-2018 költségvetési évek zárszámadásának 
auditálására továbbra is alkalmaz könyvvizsgálót. A pénzügyi osztály több könyvvizsgáló 
cégtől kért árajánlatot, a legkedvezőbbet, 350.000,-Ft+Áfa/év összegben a Szita és Társai 
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Cg. szám: 
14-09-305663, képviseletében eljár: Szita László ügyvezető) adta. 

A Képviselőtestület a 64/2016. (V.26.) határozatban megbízta a Szita és Társai Kft.-t 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016-2018 évek zárszámadásának 
könyvvizsgálatával. 

2019.10.22-én a gazdasági vezető a következő három év könyvvizsgálatára ajánlatot kért 
a Szita és Társai Kft.-től. A 2019.10.24-én megérkezett ajánlat szerint a 2019. évi 
zárszámadás könyvvizsgálat díja 360.000,-Ft+Áfa. A 2020-2021-es évek könyvvizsgálói 
díja az előző évi, KSH által megállapított infláció mértékével változik. 

Javaslom, hogy a Képviselőtestület a 2019-2021-es évek beszámolójának auditálásával 
továbbra is a Szita és Társai Kft. Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. bízza meg 
három év határozott időre. 

 

Nagykovácsi, 2019. november 13. 

 Kiszelné Mohos Katalin 
 polgármester 
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Határozati javaslat 

 
 
Tárgy: Döntés könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbításáról 
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019-
2021 évek zárszámadásainak auditálására továbbra is a Szita és Társai Kft. 
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Cg. szám: 
14-09-305663, bízza meg 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő 
időtartamra. A 2019. es zárszámadás auditálásának díja 360.000,-Ft+Áfa. A 2020-2021-es 
évek könyvvizsgálói díja az előző évi, KSH által megállapított infláció mértékével változik. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


