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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok részére 2012. december 31-ig az 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban Ötv.) kötelezővé tette a kötelező könyvvizsgálatot. 2013. január 1-jén hatályba
lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.), mely az önkormányzati gazdálkodásra, beszámoló-készítésre vonatkozik.
Az Ötv szabályai hatályukat vesztették, az Mötv. könyvvizsgálói előírást nem tartalmaz, ezért
a helyi önkormányzatoknak nem kötelező az éves beszámolójuk könyvvizsgálata.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a könyvvizsgáló feladata:
 a beszámoló valódiságának és szabályszerűségének a felülvizsgálata,
 a számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának ellenőrzése,
 a beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása,
 a független, írásbeli könyvvizsgálói jelentés elkészítése és átadása a megbízójának, amely
tartalmazza a hitelesítő, korlátozott vagy elutasító véleményt az okok részletes feltüntetésével.
Az önkormányzat esetében kiemelendő az éves beszámolóval és a költségvetés
felülvizsgálatával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok végzése. Az éves felülvizsgálatok
alkalmával az önkormányzat működése és gazdálkodásának szabályszerűsége, a számviteli
rendszer erősítése, a vagyon védelme, a belső kontrollok megfelelő működtetése, ezáltal a
beszámolók, pénzügyi kimutatások, előterjesztések megalapozottsága felülvizsgálatra és
véleményezésre kerül.
Az Mötv. 115. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
Képviselő-testületet, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármestert teszi felelőssé.
A felelős gazdálkodást és a gazdálkodás szabályszerűségét a független könyvvizsgáló
tevékenysége is elősegíti.
A fentiek alapján indokolt, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata és intézményei
folyamatos könyvvizsgálati és szakmai tanácsadói feladatok elvégzésére, az éves zárszámadási

rendelet-tervezetek, valamint az éves költségvetésről szóló rendelet-tervezetek
véleményezésére költségvetési könyvvizsgálói minősítéssel rendelkező könyvvizsgálót bízzon
meg.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó kibővített
tartalmú könyvvizsgálatával a Béta Audit Könyvvizsgáló Kft-t (1035 Budapest, Miklós tér 2.)
bízza meg.
A könyvvizsgálatért az Önkormányzat negyedévente 143 750 Ft/negyedév + ÁFA, azaz (575
000 Ft/év+ÁFA) bruttó 730 250 Ft/év díjazást fizet a cég által megadott számlaszámra.
Tájékoztatásul közöljük az előző évi megbízási díj összegét:
2018. évben: 117 960 Ft/név+ÁFA, azaz bruttó 599 237 Ft/év
2019. évben: 119 850 Ft/név+ÁFA, azaz bruttó 608 838 Ft/év
2020. évben: 131 100 Ft/név+ÁFA, azaz bruttó 665 988 Ft/év
Kérem a Képviselő-testületet határozati javaslat elfogadására.
Dunaföldvár, 2020. november 11.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3.
napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete feladat - és hatáskörébe eljárva a képviselők véleményének
figyelembevételével úgy döntött, hogy
1. 2021. évre vonatkozó kibővített tartalmú könyvvizsgálatával a Béta Audit
Könyvvizsgáló Kft-t (1035 Budapest, Miklós tér 2.) bízza meg.
2. A könyvvizsgálatért az Önkormányzat negyedévente 143 750 Ft/negyedév + ÁFA, azaz
(575 000 Ft/év+ÁFA) bruttó 730 250 Ft/év díjazást fizet a cég által megadott
számlaszámra. A könyvvizsgálói megbízási időszak a 2021-es évre terjed ki.
3. a könyvvizsgálati megbízást megbízási szerződésbe kell foglalni.
4. a megbízási szerződés aláírására, szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, illetve
intézkedések megtételére a polgármester jogosult.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Zsolt polgármester

