
Tárgy: 2021. évre belső ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében 

84/2020. (XII.14.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata szándékát fejezi ki, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és intézményei belső 

ellenőrzése a melléklet szerinti megbízási szerződés útján kerüljön megvalósításra.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Jegyzőt a belső ellenőrrel 

kötendő megbízási szerződés aláírására, és szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Ber.) 15. § értelmében: a költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső 

ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat. 

A 2011. évi CXCV. tv. Áht. 70.§ (1) bekezdése értelmében: a belső ellenőrzés kialakításáról, 

megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője 

köteles gondoskodni.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) 

bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső 

ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi 

önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek 

ellenőrzéséről is. A jegyző ezt a hatáskört a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső 

ellenőrének ellenőrzési tevékenysége útján gyakorolta. 

Mivel a belső ellenőri tevékenység végzéséhez szükséges szakirányú képzettség, valamint 

legalább két évente annak frissítése (továbbképzés, vizsga) jogszabályi előírás, jelenleg olyan 

személy nincsen a hivatalunkban, aki ennek megfelelő képzettséggel rendelkezik és nincs más 

megbízatása, ami a belső ellenőri kinevezést kizárja, továbbá az álláspályázat többszörös 

meghirdetése sem járt sikerrel jelentkezők hiányában. 

A Ber. 15. § értelmében a helyi önkormányzat és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 

belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület döntése alapján elláthatja polgári jogi szerződés 

keretében foglalkoztatott belső ellenőr. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 



megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekre tekintettel a belső ellenőrzési feladatokat a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső személlyel kívánja ellátni a 2021 

január 01. és 2021. december 18. közötti időszakban. 

A fentiekre tekintettel indokolt a belső ellenőri állás megbízási szerződés útján történő 

betöltése. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 14. 

 

 

   

 Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
  



M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S 

 

amely létrejött egyrészről: 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Adószám: 15812319-2-03 

Törzskönyvi azonosító: 812313 

Statisztikai számjel: 15812319-8411-325-03 

Képviseli: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző – 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 

Statisztikai számjel: 13115214-6920-113-13 

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. § szerinti belső ellenőrzését, valamint a 

22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását is (különös tekintettel a 

kézikönyv, az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére, a nyilvántartási rendszer kialakítására). 

A Megbízott részéről biztosított az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzés(ek) 

elvégzéséhez a hatályos jogszabályoknak megfelelő szaktudás. 

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. 

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott feladatainak ellátása érdekében 

közreműködő(ke)t vehet igénybe, amely(ek)ért Megbízott úgy felel, mintha maga látta volna el 

a feladatot. 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 Megbízott által felülvizsgált, 

hatályosított Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján. 



2. A szerződés tárgya különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott feladatellátás. 

Felek az 1. sz. mellékletben határozzák meg az adott évben elvégzendő feladatok körét és azok 

díjazását. 

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 Megbízott által 

felülvizsgált, hatályosított 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 (2. 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 belső ellenőri jelentéseket a Megbízott a belső ellenőrzési terv alapján meghatározott 

időpontban lefolytatott ellenőrzés után, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig a Megbízó 

rendelkezésére bocsátja. 

7. 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. 

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott feladatának elvégzéséhez minden segítséget megad, a 

Megbízottal együttműködik. 

8. 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.  

9. 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. 

• Megbízó jogosult a Megbízottól írásban – a megjelölt Kapcsolattartó útján és e-mail 

címen keresztül - soron kívül bárminemű tájékoztatást kérni, így különösen a szerződés 

teljesítésére, a Megbízott szerződésben vállalt feladatainak aktuális állására nézve. 

• Megbízott köteles a Megbízó tájékoztatás kérésének írásban haladéktalanul, de 

legkésőbb a tájékoztatás kérés megérkezését követő 5 napon belül maradéktalanul 

eleget tenni. E pont rendelkezése szerint a tájékoztatás megérkezésének – ellenkező 

bizonyításig - az e-mail megküldésének időpontja a mérvadó. 

10. A szerződés időbeli hatálya: 

Jelen szerződés 2021. január hó 1. napjától kezdődően 2021. 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. 

Nem minősül a szerződés módosításának a Szerződő felek cégjegyzékben nyilvántartott 

adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, kapcsolattartási joggal rendelkezők 

személyében, számlavezető bankjában bankszámlaszámában, adószámban bekövetkező 

változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet haladéktalanul, de legkésőbb a 

változás beálltát követő 5 napon belül elektronikus úton köteles értesíteni. 

11. A Megbízottat a szerződésben megjelölt feladatok ellátásáért az ajánlati árnak megfelelően, az 

1. sz. mellékletben meghatározott díjazás illeti. 



12. A Megbízott az 1. sz. mellékletben 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 számlán szereplő fizetési határidőig 

(teljesítéstől számított 15 nap) átutalja a számlán megjelölt számlaszámra. 

13. Megbízott köteles a meghatározott időpontban teljesítendő szolgáltatás elmaradása, 

szerződéses feladatainak teljesítésének elmaradása, illetve Megbízó általi azonnali felmondásra 

okot adó szerződésszegés esetén teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért fizetni. 

14. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés szerinti, bruttó 

ellenszolgáltatás 20 %-a. A Megbízó meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Megbízott 

valamely teljesítési határidőt neki felróható okból 20 napot meghaladóan túllépi, vagy a 

szerződés teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll, 

vagy a szerződés teljesítése neki felróható okból lehetetlenül. 

15. Megbízott nem szerződésszerű időpontban való teljesítése esetén minden, szerződésszerű 

teljesítés nélküli nap után késedelem esetére kikötött kötbért köteles fizetni.  

16. A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának 

neki felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén késedelem esetére kikötött kötbér-

fizetési kötelezettség terheli. A kötbér a késedelemmel érintett ellenőrzés bruttó díjának 0,5 % 

naptári naponta, de legfeljebb 10%. A teljesítési határidő elteltétől számított 20 naptári nap a 

késedelmi kötbérterhes időszak. Amennyiben a Megbízott késedelme meghaladja a fentiekben 

meghatározott időtartamot (20 naptári nap), úgy Megbízott jogosult – anélkül, hogy 

érdekmúlását bizonyítania kellene – a Szerződést a Megbízotthoz intézett egyoldalú 

nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. A fentiektől eltérően, a Megbízott tájékoztatási 

kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke a határidő 

eredménytelen elteltét követő naptól számítottan 500 Ft/nap. 

17. Megbízó jogosult Megbízottal szemben a kötbér követelésen túlmenően keletkezett kárát 

követelni. 

18. 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 díjára vonatkozóan a témakör ismeretében a 

Megbízott külön árajánlatot tesz. 

19. A Megbízott kijelenti, hogy köztartozásmentes vállalkozás és nem áll fenn adótartozása 

Kiskunhalas Város Önkormányzatával szemben. 

20. Felek esetleges vitáikat megkísérlik előzetes egyeztetéssel rendezni, azonban annak 

elkerülhetetlenségekor alávetik magukat a Megbízó székhelye szerint illetékes bíróság 

kizárólagos illetékességének 

21. A Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében írtaknak, azaz a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek 

minősül. 

22. A Szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 

tartoznak egymást haladéktalanuk értesíteni az érdekkörükben felmerülő a jelen Szerződésre 

kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről. 



Kapcsolattartók: 

Megbízó részéről: 

Név: Szili Anett 

Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Telefon: 0677/523-126 

E-mail: szili.a@kiskunhalas.hu 

Megbízott részéről: 

Név: Lisztes-Tóth Linda 

Cím: 2373 Dabas, Tavasz u. 3. 

Telefon: 0670/363-5924 

E-mail: vincentauditor@vincentauditor.hu 

23. Egyik fél sem felelős a másik valamely kötelezettség nem-teljesítéséért vagy késedelmes 

teljesítéséért, amennyiben a teljesítés elmaradása vagy késedelme sztrájk, lázadás, tűz, árvíz, 

természeti katasztrófa, háború vagy egyéb olyan hasonló ok következménye, amely annak a 

félnek az ellenőrzési körében, felróhatóságán kívül esik, feltéve, hogy ez a fél azonnali írásos 

jegyzéket küld erről a feltételről és működését amint lehetséges, folytatja. 

24. A Felek az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen: 

• az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.),  

továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzik. 

A jelen szerződés 6 számozott oldalból és 2 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.  

Kiskunhalas, 2020. december 14. 

 

……………………………………………….. 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Megbízó 

képviseli: Kollárné dr. Lengyel Linda 

……………………………………………….. 

Vincent Auditor Kft. 

Megbízott 

képviseli: Lisztes-Tóth Linda ügyvezető 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

……………………………………………….. 

Csendes Ildikó 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt 

kötelezettség teljesítéséhez 

 

Alulírott 

 Név: Lisztes-Tóth Linda  

 születéskori név: Tóth Linda 

 anyja neve: Fekete Erzsébet 

 születési helye, ideje: Tiszafüred, 1982.11.06. 

mint a 

 szervezet neve: Vincent Auditor Kft. 

 székhelye: 2373 Dabas, Tavasz u. 3. 

 adószáma: 13115214-2-13 

 cégjegyzékszám: 13-09-120438 

 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek 

minősül. 

 

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 15812319-2-03) 

csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve 

létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. 

 

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

kötelezettséget vállaló költségvetési szerv felmondja, illetve ha a szerződés teljesítésére még 

nem került sor, a szerződéstől eláll. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése 

céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ában meghatározott 

adatokat kezelje. 

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 

változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 

bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a szerződő fél részére, vagy amennyiben 

az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul 

bejelentem. 

 

Jelen nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Dabas, 2020. december 14. 

      

 ……………………………………………. 

        Cégszerű aláírás 

  



Kivonat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseiből: 

 

 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 

az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 

vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 

szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van; 

  



1. számú melléklet 

2021. évben elvégendő belső ellenőrzési feladatok és díjazása: 

Vizsgált intézmény Feladat Bruttó 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

szociálpolitikai csoport 

(Kiskunhalas Város Önkormányzata vonatkozásában) 

Települési támogatások ellenőrzése 304.800 Ft 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-

vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-

igazolás, érvényesítés, utalványozás) 

rendjének, gyakorlásának ellenőrzése 

304.800 Ft 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügy 

Osztály, költségvetési csoport és könyvelési csoport 
Munkaerő-gazdálkodás ellenőrzése 304.800 Ft 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztály 

Leltározással kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások ellenőrzése  
304.800 Ft 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
A bevételek, kiadások, költségvetés 

végrehajtásának ellenőrzése 
406.400 Ft 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

(Kiskunhalas Város Önkormányzata vonatkozásában) 

Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése 

beruházás ellenőrzése (szabályozás, 

lebonyolítás, dokumentálás, nyilvántartás) 

508.000 Ft 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

(Kiskunhalas Város Önkormányzata vonatkozásában) 

Cseresznyés utca 53. sz. főút és Zsoltina u. 

közötti szakasza felújításának ellenőrzése 

(szabályozás, lebonyolítás, dokumentálás, 

nyilvántartás) 

508.000 Ft 

 

Mindösszesen nettó 2.080.000 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 2.641.600 forint, azaz kétmillió-

hatszáznegyvenegyezer-hatszáz forint. 

Kiskunhalas, 2020. december 14. 

 

……………………………………………….. 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Megbízó 

képviseli: Kollárné dr. Lengyel Linda 

……………………………………………….. 

Vincent Auditor Kft. 

Megbízott 

képviseli: Lisztes-Tóth Linda ügyvezető 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

……………………………………………….. 

Csendes Ildikó 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 

  



2. számú melléklet 

 



 



 



 



 
  



 
 



 







 
 


