
 

Előterjesztés 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megbízásáról 
 

1. előterjesztés száma: 227/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: Audit Service Kft. árajánlat 
3. melléklet: Duplex Könyvvizsgáló Kft. árajánlat 
4. melléklet: Börcs Krisztina egyéni vállalkozó árajánlat 
5. melléklet: Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetőjének levele 
6. melléklet: FB jegyzőkönyve 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 

 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 

 A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § az alábbiak szerint szabályozza 
a gazdasági társaságok állandó könyvvizsgáló megbízatását: 
 

3:130. § [Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama] 

(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 
könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést 
- a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést 
vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn 
belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani. 

(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az 
állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által 
történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. 

Továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
CXXII. törvény 4.§ (1c) bekezdés rendelkezése „A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a 
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének”. 



A fenti jogszabályok figyelembevételével a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője a 
könyvvizsgálatra beérkezett három árajánlatot a felügyelőbizottság részére kiválasztás céljából 
megküldte, javasolva a legkedvezőbb árajánlatot tevő könyvvizsgáló kiválasztására.  

Továbbá az ügyvezető kéri a felügyelőbizottságot, hogy az ő javaslatára kiválasztott Audit 
Service Kft. megbízását, továbbá a feladat ellátását nettó 100 ezer Ft/hó + ÁFA díjazással 
javasolja Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. 

A felügyelőbizottság a 2019. október 4-én megtartott ülésén a beérkezett ajánlatok közül a 
legolcsóbb ajánlatot adó Audit Service Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. Továbbá a 
felügyelőbizottság megfontolásra javaslatot tesz a drágább, de a térségben elismerten jól 
dolgozó Börcs Krisztina megbízására is, tekintettel arra, hogy az Állami Számvevőszék 
közelmúltban elkészült jelentésében a társaságnak korábban is dolgozó Audit Service Kft. 
munkájával kapcsolatban felmerült szakmai bizonytalanság. 

 

Bicske, 2019. október 4. 

 

    Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

1. melléklet a 227/2019. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – 2019. június 1-től 2021. december 
31-ig terjedő határozott időtartamra az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési 
Tanácsadó Kft. társaságot jelöli ki nettó 100 ezer forint/hó + ÁFA megbízási díjjal, 
a könyvvizsgálatot végző felelős könyvvizsgáló: dr. Serényi Iván, nyilvántartási száma: 
003607, 

2. felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat 
módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 
továbbá felhatalmazza az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 
kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére, 

3. a cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazza dr. Petrik Péter ügyvédet. 

 
 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: polgármester 
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DUPLEX Könyvvizsgáló Kft. 
 

 ajánlata a 
 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatára 

 
2019.szeptember 27. 
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Teszár Tamás  
ügyvezető részére 
 
 
Tisztelt  Ügyvezető Úr! 
 
 
 
Megtisztelő bizalmát megköszönve, hogy társaságunktól ajánlatot kért a Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatai elvégzésére, az alábbiakban részletezzük a 
szolgáltatásra szóló ajánlatunkat:  
 
Ajánlatunk a Társaság 2019. 2020. és 2021 évi éves beszámolójának jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálatát tartalmazza, beleértve az éves beszámoló 
közszolgáltatási és nem közszolgáltatási tevékenységére történő megbontásának hi-
telesítését. Vizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal össz-
hangban végezzük el, vizsgálatunk célja könyvvizsgálói záradék (vélemény) kiadása 
a könyvvizsgálat alapján, elsősorban a tulajdonosok és a piaci szereplők részére, 
ezen kívül a társaság vezetése részére az általa hasznosítható figyelemfelhívásokkal 
Vezetői Levél formájában.  
 
 
1.A könyvvizsgálati ajánlatunk tartalma 

Könyvvizsgálói ajánlatunk a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói te-
vékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. tör-
vény 3.§. a.) pontjában meghatározott, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálatra vonatkozik. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység, a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgála-
tát, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak ta-
núsítását is jelenti, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdál-
kodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. 

2. A könyvvizsgálat célja 

A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatunk célja a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 155. § (1) bekezdésének megfelelően annak megállapítása, 
hogy a Társaság által készített éves beszámoló a számviteli törvény és a kapcsolódó 
számviteli jogszabályok előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható 
és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredmé-
nyéről. 
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3. A könyvvizsgáló feladata 

A könyvvizsgáló kötelezettsége azt jelenteni, hogy véleménye szerint az éves be-
számoló megbízható és valós képet nyújt-e a pénzügyi és jövedelmi helyzetről, va-
lamint hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. A magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és el-
végzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámolóban foglalt 
pénzügyi kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) nem tartal-
maznak jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénz-
ügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgála-
tát, a folyamatszabályozások és belső kontrollok működését a számviteli szervezett-
séggel összhangban. A könyvvizsgálat tartalmazza az alkalmazott számviteli alapel-
vek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemu-
tatásának értékelését. A könyvvizsgálat végrehajtásának átfogó célja, a vizsgálat 
alapján az éves beszámolóról könyvvizsgálói állásfoglalást tükröző vélemény kialakí-
tása, a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése a pénzügyi kimutatásokról, va-
lamint az azoknak megfelelő, a könyvvizsgálati standardok által előírt kommunikáció. 

4. A könyvvizsgálat végrehajtásának módszere 

A könyvvizsgálatot a hatályos magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint 
hajtjuk végre. ( A Standardok elérhetők: http://www.mkvk.hu/tudastar/standardok) 

Jelenleg a könyvvizsgálatokat a kor követelményeinek megfelelően már számítógé-
pes programmal végezzük, melyhez a Könyvvizsgálói Kamara által is elfogadott és 
ajánlott Metrum Referencia könyvvizsgálati programot használjuk, kiegészítve azt a 
cégünk belső szabályzataiban, elsősorban a Minőségbiztosítási Szabályzatban fog-
laltakkal. Ezzel Társaságunk eleget tesz a könyvvizsgálattal szembeni etikai, szak-
mai, minőségbiztosítási követelményeknek. 

5. A könyvvizsgálat időbeli végrehajtása 

A könyvvizsgálatot a megbízás elfogadásától a tulajdonos(ok) által jóváhagyott és 
határozattal elfogadott beszámoló közzétételéig tartó folyamatként kezeljük, melynek 
szakaszait úgy határozzuk meg és végrehajtását oly módon szervezzük, hogy a gaz-
dálkodó szervezettel előre egyeztetett határidőre a Független könyvvizsgálói jelentés 
a tulajdonos(ok) részére a közgyűlésen, taggyűlésen hozandó döntéshez rendelke-
zésre álljon. Ez utóbbi megvalósulásának azonban feltétele, hogy a gazdálkodó 
szervezet a könyvvizsgáló által szóban és írásban kért adatokat, dokumentumokat 
időben és megfelelő minőségben, formátumban rendelkezésre bocsássa, az infor-
mációkat biztosítsa és a beszámolót a számviteli törvény előírásainak megfelelően 
úgy készítse el, hogy az ne tartalmazzon akár csalásból, akár hibából eredő lénye-
ges hibás állításokat. A könyvvizsgálati tevékenységünk részét képezi a gazdálkodó-
nál a helyszíni munkavégzés ellátása legalább a havi/évközi és az év végi zárlati fel-
adatokhoz igazodva, valamint az éves beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan, to-
vábbá minden olyan esetben, amikor a felek ezt szükségesnek találják. 
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A könyvvizsgálat során, annak teljes folyamatában szorosan együtt működünk 
a gazdálkodó szervezet vezetésével és munkatársaival. Ez az együttműködés 
nyílt, korrekt és kölcsönös operatív munkakapcsolatot feltételez. 

6. A könyvvizsgálati munka díjazása 

A díj a felelősség mértékétől, a szükséges szakmai tudástól, a munkára fordított idő-
től függ. Ezek alapján a jelen ajánlatban meghatározott feladatok elvégzéséért a 
könyvvizsgálói díj mértéke a Zöld Bicske Nonprofit Kft esetében 1.500.000,- Ft/év 
(azaz: Egymillióötszázezer forint évente), amely összeg nem tartalmazza az Áfát. 

A díj nem tartalmaz egyéb, a könyvvizsgálaton felüli szolgáltatásokat (pl. informatikai 
és kockázatkezelési tanácsadás, üzletviteli, cégértékelési, számviteli és adó tanács-
adás, esetleges évközi beszámoló készítés auditálási díját, stb.). Az ilyen egyéb 
szolgáltatások munkadíja külön megállapodás tárgyát képezheti. Az esetleges évközi 
beszámoló auditálás díja az éves díj 75%-a. 

A díj az alábbi feltételezéseken alapszik: 

• a Megbízó kidolgozott számviteli politikával rendelkezik;  

• minden tranzakciót helyesen könyvel és bizonylatol; 

• a belső ellenőrzési rendszer hatékonyan működik; 

a Megbízó a könyvvizsgálati szolgáltatáshoz szükséges információt késedelem nél-
kül és amennyiben lehetséges, a kért formában bocsátja rendelkezésre. 

A könyvvizsgálati szolgáltatások elvégzéséhez olyan munkatársakat tudunk biztosí-
tani, akik magas szakmai tudásuk és nagy gyakorlatuk révén járatosak a szükséges 
speciális ismeretekben és ezeket megfelelően képesek alkalmazni. 
 
Reméljük, hogy ajánlatunk megad Önöknek minden szükséges információt a döntés-
hez és megfelel az Ön elvárásainak ahhoz, hogy társaságunkat bízza meg az aján-
latban szereplő feladatok ellátásával. A hosszú távú sikeres együttműködés remény-
ben várjuk mielőbbi kedvező döntésüket. Készséggel állunk rendelkezésükre ajánla-
tunk részletes kifejtésére és az együttműködés további lépéseinek egyeztetésére. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
Dr Szemes Ferenc 
Ajánlattevő  
 
 
 
 
 
 



 

Zöld Bicske Nonprofit Kft 
2060 Bicske, Csákvári út 45. 
TeszárTamás  ügyvezető 
részére 
 
 
 

                                                                        ÁRAJÁNLAT 

 
Könyvvizsgálói feladatok ellátására  

 

Tisztelt Ügyvezető Úr! 
 

 
 
A 2019-2020-2021. évi Éves beszámoló auditálása a magyar szabályok szerint könyvvizsgálói 
feladatok ellátására kért ajánlatra a következő árajánlatot teszem: 
 
 
Ajánlattevő:Börcs Krisztinaegyéni vállalkozó kamarai tag könyvvizsgáló 
 
Székhelye:2060 Bicske, Bogya K. u.52/h 
email címe:borcskrisztina@gmail.com 
Adószám:46464541-1-27 
Kamarai azonosító: 005923 
 
Az ajánlat tárgya: 
 

A 2019-2020-2021. évi éves beszámoló auditálása a magyar szabályok szerint. 
Az éves beszámolók közszolgáltatási és nem közszolgáltatási tevékenységére történő 
megbontásának hitelesítése. 

 
Árajánlatom: 200.000Ft/hó, mely összeg Áfa-t nem tartalmaz, mert nem vagyok alanya az Áfa –nak. 
 
 
Bízom benne, hogy árajánlatom megfelel az Önök elképzeléseinek.  
 
Bicske,2019. október 03. 
 
 
 
 
      Börcs Krisztina 
      kamarai tag könyvvizsgáló 
      Bicske, Bogya K. u. 52/h 
 



 



 

 

 

 

 

Nagy Attila elnök 

Síkabonyi Miklós titkár 

Dr. Bertóti Béla tag 

 

 

 

Tisztelt Felügyelőbizottsági Tagok! 

 

 

Beérkezett a három könyvvizsgálói ajánlat, melyeket levelemhez mellékelek. Az alábbi táblázatból 

kiderül, hogy a korábbi könyvvizsgálónk, az Audit Service Kft. adta a legolcsóbb ajánlatot.  

 

 

  ajánlatban írt éves díj (nettó) 

Audit Service Kft. nettó 100 000 Ft/hó 1 200 000 

Duplex Könyvvizsgáló Kft. nettó 1 500 000 Ft/év 1 500 000 

Börcs Krisztina 200 000 Ft/hó 2 400 000 
 

 

Kérem, hogy Bicske Város Önkormányzatának javasolják az Audit Service Kft. megbízását az én 

javaslatom alapján! 

 

 

Bicske, 2019. október 4. 

 

 

 

 

Köszönettel: Teszár Tamás ügyvezető 
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