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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (székhely: 5331 Kenderes, Szent 

István út 56., képviseli: dr. Záhonyi Ferenc jegyző, adószám: 15410010-1-16)  

mint Megbízó, 
  

másrészről a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór u. 

2-4., képviseli: Sarkadi-Nagy András vezérigazgató, adószám: 10815018-2-41, cégjegyzékszám 

Cg. 01-10-042131, bankszámlaszám: 10900011-00000002-20310172), mint Megbízott,  

 

a továbbiakban együttesen: Felek között az alábbi tartalommal és feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya: Kenderes Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban egyes 

gazdasági feladatok ellátásának – többek között könyvelési feladatok, havi jelentések elkészítése a 

Magyar Államkincstár felé, költségvetés előkészítése - átvállalása és azok elvégzése az ASP szak-

rendszerben.  

 

2. Szerződés hatálya: 2022.02.01-2022.12.31.   

 

3. A Megbízott feladatai:  

3.1. A Megbízott kötelezettsége a szerződés tárgya szerinti gazdasági események elvégzése az ASP 

számviteli szakrendszer használatával, a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

határidőre. 

3.2. Megbízott a Megbízó által átadott szakmai anyagokat - pl: bank, pénztár - átvételi elismervény 

aláírásával veszi át.  

3.3. Megbízott minden hónapban előre egyeztetett időpontban, a hiteles könyveléshez szükséges 

dokumentumokat Megbízó székhelyén veszi át.   

3.4. A Megbízottnak biztosítania kell a Megbízóval előre egyeztetett időben a feladat ellátásához 

megfelelő gyakorlati és szakmai tudással rendelkező szakembereket. 

3.5. A feladatellátás helyszíne: 1135 Budapest, Mór u. 2-4.  

4. A teljesítés igazolása: 

4.1. A teljesítéssel érintett tárgyhót követően a szabályszerűen összeállított jelentéseket, 

beszámoló/beszámolókat, valamint minden a Megbízó szakszerű könyvelésével kapcsolatos 

dokumentumot Megbízott Megbízó részére átad, aki a teljesítést teljesítésigazolás kiállításával 

igazolja.   

5. Megbízó feladatai: 

5.1. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízottal előre egyeztetett időpontban és helyszínen a feladat 

maradéktalan elvégzéséhez szükséges minden érdemi információt, szakmai anyagot átad, valamint a 

feladat ellátása során mindenben a Megbízott rendelkezésére áll. 

5.2. A Megbízó kötelessége a jelen szerződésben előírt módon kiállított számla elfogadása, és az 

abban meghatározott összeg 6.3. pontban előírt határidőn belül történő megfizetése a Megbízott 

bankszámlájára.  

6. A szolgáltatások ellenértéke, fizetési ütemezés és feltételek: 

6.1. Az ajánlat szerint a feladatvégzés során felmerült feladatok teljesülése esetén Megbízó 

385.000/Ft/hónap + Áfa, azaz háromszáznyolcvanötezer forint/hónap + 27 % Áfa megbízási díjat 

fizet Megbízott részére az 6.2. és 6.3 pontokban meghatározottak szerint. Az elszámolás havonta 

utólag történik. A díj magában foglal minden, a Megbízó által kért, és a jelenleg hatályos 

szabályoknak megfelelő könyvelési feladatot a jelzett intézmények tekintetében. (pl: pénzforgalmi 

jelentés; negyedéves mérlegjelentés; ÁFA bevallás).  
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6.2. Az ellenérték Megbízó által történő kiegyenlítése a szerződés tárgya szerinti feladat elvégzését 

követően, a Megbízott által kiállított számla alapján történik meg. 

6.3. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízott számláját, annak kézhezvételétől számított 

8 (nyolc) napon belül, átutalás útján kiegyenlíti Megbízott 10900011-00000002-20310172 számú 

bankszámlájára. 

6.4. Megbízó kijelenti, hogy a megbízási díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 

6.5. A megbízási díj magában foglalja az ajánlatban részletezett, valamennyi Megbízott által 

ellátandó feladat ellenértékét. Megbízott a szolgáltatási díjon felül egyéb, a megbeszélt és 

előzetesen egyeztetett feladatellátáshoz kapcsolódóan további költségek felszámításával nem élhet 

Megbízó felé. Abban az esetben azonban, ha olyan, korábban nem említett feladatellátás merül fel – 

pl: korábbi időszak utólagos lekönyvelése – ami nem kapcsolódik a szerződés hatálybalépésekor 

ismert feladatokhoz, akkor Megbízó és Megbízott köteles egyeztetni annak esetleges további 

költségeiről.    

6.6. Megbízott a szerződés teljesítése során előleget nem igényelhet. 

7. Egyéb feltételek: 

7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés kifogástalan teljesítése érdekében 

szükséges minden tájékoztatást a másik fél képviselői részére rendelkezésre bocsátanak.  

7.2. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés rögzített és várható időtartama alatt olyan személyi 

állománnyal rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek megfelelő minőségű 

teljesítését. 

7.3. Megbízott vállalja, hogy a feladatok végrehajtása során tudomására jutó információkat 

kizárólag e feladatok elvégzése érdekében használja fel. 

7.4. Jelen szerződést és a teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott tényeket, 

adatokat, információkat, egyéb dokumentumokat a Megbízó és Megbízott a másik fél írásos 

engedélye nélkül harmadik fél részére nem hozza nyilvánosságra, kivéve a Felek információ-

átadására vonatkozó jogszabályi kötelezettségét. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés 

hatályának megszűnését követően is határozatlan ideig fennáll. 

7.5. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások 

útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem 

vezetett eredményre. A Felek abban az esetben, ha a vita keletkezésétől (a másik félhez történő 

bejelentéstől) számított 15 munkanapon belül a tárgyalások nem vezetnek eredményre, alávetik 

magukat az illetékes Bíróság döntésének. 

7.6. Jelen szerződés a 2022.12.31. napjáig tartó határozott idejű időszak lejártát követő naptól 

kezdődően felek közös megelégedettsége esetén – Megbízó jelzése alapján –  határozatlan időre 

meghosszabbítható.  

8. A szerződés módosítása, felmondása: 

8.1. A jelen szerződés módosítására csak Megbízó és Megbízott közös megegyezése esetén kerülhet 

sor. 

8.2. Felek a határozatlan idejű szerződést 1 hónapos felmondási idővel mondhatják fel. Megbízó a 

határozatlan idejű szerződést 1 hónapos felmondási idővel csak abban az esetben mondhatja fel, ha 

a felmondás aláírásának időpontjában nincs tartozása. A felmondási idő kezdő napja az a nap, 

amelyen megrendelő írásban aláírt felmondása a megbízott részére igazolhatóan (ajánlott levélként) 

kézbesítésre kerül. Szerződés a felmondási idő lejártának napján szűnik meg. 

8.3. A szerződés Megbízó részéről történő felmondása esetén vállalja, hogy legkésőbb a szerződés 

megszűnésének napjáig rendezi esetleges tartozását.  

8.4. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül 

különösen: 

 



 

 3 

Megbízott részéről: 

A Megbízott nem biztosítja a jelzett időszakra a megfelelő szakmai tudással rendelkező 

szakembereket. 

Megbízó részéről: 

A feladat elvégzéséhez szükséges iratok, szakmai anyagok nem kerülnek időben átadásra. 

A benyújtott számla 15 napon túl történő meg nem fizetése.  

 

9. Kötbér, késedelmi kamatok: 

9.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízott a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint meghatározott 

késedelmi kamatot számít fel. 

 

10. Kapcsolattartók: 

A Megbízó által a kapcsolattartásra kijelölt személyek:  

1./ Marosi Andrea 

tel.: 59/328-109 

e-mail: penzugy@kenderes.hu 

2./ Herczeg Éva 

tel.: 59/328-109 

e-mail: penzugy@kenderes.hu 

A Megbízott által a kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

1./ Majer Kinga 

tel.: 06/20/4144-457 

2./ Szilágyi Szabolcs 

tel: 20/779-8011 

e-mail: szilagyi.szabolcs@saldo.hu 

 

11. Záró rendelkezések: 

11.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.  

11.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megbízott ajánlata. 

11.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak minősül, úgy az nem érinti jelen szerződés egyéb rendelkezéseit. Ilyen esetben 

a felek az érvénytelen, végrehajthatatlan rendelkezést közösen egy olyan új rendelkezéssel pótolják, 

amely célját tekintve megegyezik az érvénytelen, végrehajthatatlan rendelkezéssel. 

11.4 A szerződést a Szerződő Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2022.02. „….” 

 

 

…........................................................ 

Megbízó 

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 

dr. Záhonyi Ferenc 

jegyző 

 

 

………………………………………….. 

Megbízott 

SALDO Pénzügyi Tanácsadó 

és Informatikai Zrt. 

Sarkadi-Nagy András 

vezérigazgató 

 

 


