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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk által a 1990-es években létrehozott (köz)alapítványok  
folyamatosan törekedtek céljaik megvalósítására részt vállalva városunk kulturális, 
gazdasági és ifjúsági életének serkentésében és a polgárok biztonságának növelésében. 
Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten mindig is igyekezett támogatni alapítványait.  
 
Az elmúlt években az alapítványok anyagi forrásai jelentősen beszűkültek, működésük 
– a költséghatékonyság ellenére is – nehézkessé vált. A könyvvitellel összefüggő 
feladatok ellátása meghaladja az alapítványi kuratóriumok lehetőségeit, ezért a 
megoldást egy külső, magas szakmai színvonalat biztosító könyvelő iroda 
szolgáltatásának igénybevétele lenne. Ugyanakkor az alapítványok vagyoni helyzete 
ezt nem teszi lehetővé. 
 
Fentiekre tekintettel Önkormányzatunk alapításában létrejött Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Komló Városáért Alapítvány, a Kodály Zoltán 
Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány, a Gyermek- és Ifjúsági 
Közalapítvány, valamint a Komló Tűzvédelméért Alapítvány és a Fogyatékos 
Fiataljainkért Alapítvány könyvelési feladatainak egy könyvviteli szolgáltatóhoz 
történő összevonását és a könyvvitellel kapcsolatos költségek átvállalását javaslom.  
 
A könyvelési feladatok ellátására több körben egyeztetést folytattam Komlón működő 
könyvelő irodákkal. Az egyeztetések eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot a Fülöp 
és Tsa. Kft-től kaptuk. A társaság vállalná a fentebb felsoroltak közül öt alapítvány 
havi 30.000,- Ft + áfá-ért történő könyvelését, illetve a könyvelési szerződés hatályba 
lépése előtti iratanyag egyeztetését, újrakönyvelését, bevallások pótlását további bruttó 
500 Ft-os óradíjért mind a hat alapítvány ügyében. A Fogyatékos Fiataljainkért 
Alapítvány nem működik, könyvelését a bírósági nyilvántartásból történő törlés 
érdekében szükséges felülvizsgálni, ezért csak az általány díjas szolgáltatás 
igénybevétele indokolt. 
 
Kérem, hogy a T. Képviselő-testület döntsön fenti alapítványok könyvelési 
költségeinek átvállalásáról.   
 
Az előterjesztést Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi, 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta az önkormányzati alapítású alapítványok könyvelési díjának átvállalására 
tett javaslatot, és meghozza az alábbi határozatot: 
 



A képviselő-testület felajánlja  
 - a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,  
-  a Komló Városáért Alapítvány,  
- a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány,  
- a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, valamint  
- a Komló Tűzvédelméért Alapítvány 

képviselőinek, hogy az alapítványok könyvvezetésével kapcsolatos költségeket a 
mellékelt megbízási szerződés alapítványok általi megkötése esetén Komló Város 
Önkormányzata átvállalja. 
 
A képviselő-testület elhatározza, hogy a Fogyatékos Fiataljainkért Alapítvány 
könyvelésének átvizsgálása és lezárása érdekében bruttó 500,- Ft /óra általány díj 
megfizetését Komló Város Önkormányzata vállalja.  
 
Az alapítványok könyvelési feladatainak ellátásáért összesen havi 30.000,- Ft +áfa, 
azaz harmincezer forint + áfa, valamint bruttó 500,- Ft/óra általány díj megfizetésére 
legfeljebb 150.000,- Ft erejéig a  polgármesteri hivatal dologi kiadások előirányzatát jelöli 
meg fedezetként.  
 
Felhatalmazza  a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintett 
alapítványok képviselőit tájékoztassa, az ügyben teljes jogkörrel eljárjon és a 
megbízási szerződéseket aláírja.  
 
Határidő:  2011. október 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2010. szeptember 19. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 



Melléklet 

 
Megbízási szerződés 

 
1.) Szerződő felek megnevezése és címe: 
 

Megbízó:  ……………….. Alapítvány 
  7300 Komló, ………………… 
  Képviselő: ……………………….. 

 
 

 
Megbízott: Fülöp  és Társa Kft. 
  7300 Komló, Kossuth akna 5. 
  Képviselő: Fülöp Márta ügyvezető 

 
2.) A szerződés tárgya és tartalma 
 
Szerződő felek megbízási szerződést kötnek Megbízó könyvvezetésére vonatkozóan: 
 
Megbízott feladatai: 

- bizonylatok könyvelése, 
- a könyvelési adatokból a meghatározott gyakoriságú bevallások, 

adatszolgáltatások, éves beszámoló elkészítése 
 
3.) A felek kötelezettségei és jogai: 
 
Megbízó részéről: 

- megbízó biztosítja, hogy a megbízott megkapja folyamatosan és időben 
(minden hó 5-ig) azokat a bizonylatokat, adatokat és információkat, amelyek 
munkájához szükségesek. Ezek esetleges elmulasztásából vagy késedelméből 
eredő következmények nem eshetnek megbízott terhére. 

- az esetlegesen hibásan rendelkezésre bocsátott adatok pótlása vagy kijavítása a 
megbízó részéről a megbízott felhívását követő napon kell, hogy megtörténjen 

- megbízó a megbízott által a számviteli törvény és az adótörvények előírásai 
alapján készített beszámolókat, bevallásokat és kimutatásokat aláírásával 
fogadja el, és hitelesíti 

- megbízó feladata az éves záráshoz szükséges leltárak felvétele és elkészítése a 
legkésőbb a fordulónapot követő 30. napig 

- a könyvelésre átadott dokumentumok valódiságáért, teljes körűségéért a 
gazdasági események szabályszerű bizonylatolásáért kizárólag megbízó felelős 

 
Megbízott részéről: 

- megbízottat minden olyan információ esetében, amelyet megbízó részére 
végzett tevékenysége során ismert meg, titoktartás kötelezi 

- megbízott köteles feladatát megbízó érdekeinek szem előtt tartásával, a 
megbízó utasításai szerint ellátni. Ha a megbízó célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha a 
megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő mindennemű kár és következmény őt terheli. Amennyiben ezekből a 



Melléklet 

megbízó kifejezett utasítása alapján könyvelt tételekből a későbbiek folyamán 
pl. bírság, mulasztási vagy késedelmi kamat keletkezik, ezekért a megbízott 
felelőssé nem tehető 

- a megbízott tevékenysége eredményéről szóló írásos jelentéseket, 
szakvéleményeket és egyéb dokumentumokat harmadik személy részére csak a 
megbízó engedélyével adhat ki. Ez alól kivételt képez a munkavégzés során 
szükséges adatszolgáltatás (pl. adóhatóság részére küldendő bevallások, éves 
beszámolók beküldése)  

- megbízott nem köteles és nem is jogosult vizsgálni a hozzá eljuttatott számlák, 
dokumentumok és gazdasági események valódiságát és nem vállal felelősséget 
a hibás vagy nem teljesített számlákból adódó megállapításokért. Megbízott 
nem vállal felelősséget a nem teljesített befizetések késedelmi kamatáért és 
minden egyéb következményéért 

- megbízott a megkapott és általa lekönyvelt bizonylatok alapján készített 
kimutatások és bevallások számszaki és adózási helyességéért vállal 
felelősséget 

 
Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a könyvelési feladat teljesítése során kötelesek 
együttműködni és a szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni. 
 
4.) Megbízói díj és a díjfizetés ütemezése 
 
Megbízottat a szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért havonta  6.000 + Áfa, azaz 
hatezer forint + Áfa könyvelési díj illeti meg. 
 
A könyvelési szerződés hatályba lépése előtti iratanyag egyeztetéséért, újrakönyveléséért, 
bevallások pótlásáért bruttó 500 Ft-os óradíj illeti meg a megbízottat. Az órák havonta 
kerülnek összesítésre és kiszámlázásra. 
 
A fizetés módja:  
Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2011. (XI.29.) 
számú határozatával vállalta több önkormányzati alapítású (köz)alapítvány könyvelési 
költségeinek megfizetését a Megbízott által havonta Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3., PIR törzsszáma: 331526,  
adószáma: 15331524-2-02, képviseli: Polics József) részére kiállított számla alapján.  
 
Esedékesség legkésőbb a tárgyhót követő hónap utolsó napja. 
 
Késedelmes fizetés esetén 25% késedelmi kamat, továbbá  30 napon túli késedelem esetén 
25% kötbér illeti meg megbízottat. 
 
A tevékenység besorolása: SZJ 74.12.20 Könyvelési, könyvvezetési szolgáltatás 
 
 
5.) A szerződés hatályba lépése és érvényességi ideje 
 
A szerződés 2011.09.08-tól mindkét fél aláírásával lép életbe. 
A szerződés érvényessége határozatlan időre szól. 
 



Melléklet 

 
6.) A szerződés felmondása 
 
A szerződést mindkét fél indoklás nélkül 60 nap felmondási idővel felmondhatja. A 
felmondási idő a bejelentést követő naptól kezdődik. 
 
A szerződést azonnali hatállyal felmondhatja bármelyik fél, ha a másik súlyos 
szerződésszegést követ el.  
 
A könyvelési díj fizetésének 60 napon túli késedelme a szerződés azonnali, indoklás nélküli 
felmondását eredményezi. 
 
A felmondást kézbesítettnek kell tekinteni a jelen szerződésben megadott címről 2-szer nem 
kereste jelzéssel visszaérkező tértivevény esetén. 
 
6.) Egyéb rendelkezések 
 
Jelen szerződés két példányban, magyar nyelven készült.  
 
Felek az esetleges jogvitákra a Komlói Városi Bíróság illetve a Baranya Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
 
 
Komló, 2011…………………………. 
 
 
 
 
 ………………………….    …………………………….. 
  Megbízó      Megbízott 
 
 
 
Számlafizető képviselője:  
 
 
………………………….. 
  Polics József polgármester 
Komló Város Önkormányzat 
 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
………………………….. 
        Dr. Vaskó Ernő 
     Címzetes főjegyző 
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