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98/2008. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva a könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázatot ír ki 
a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A beérkező pályázatok felbontására és értékelésére Abony Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottságát jelöli ki. 
 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének pályázati felhívása az 
önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A. § -a  alapján a 
közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó 
 

nyilvános pályázatot 
 

hirdet Abony Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatának ellátására. 
 
A megbízás időtartama: a 2008. május 01-től 2011. április 30-ig terjed ki. 
 
A pályázó feladatai: az Ötv. 92/A § (2) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 
költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet előírásaival összhangban készített 
költségvetési beszámolója valódiságának, jogszabályszerűségének vizsgálata. Az 
államháztartás működési rendjéről 217/1998 (XII.30.) kormányrendelet előírásaival 
összhangban készített költségvetési rendelet tervezetének felülvizsgálata, 
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása.    
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Pénzügyi Közlönyben való megjelenéstől 
számított 30 nap.  
 
A pályázat személyes benyújtásának helye: 

- Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya 
Abony, Kossuth tér 1. emelet 22. szoba. 

 
Részvételi feltételek: 

  A pályázaton a belföldi természetes és jogi személyek vehetnek részt, 
akik rendelkeznek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett 
könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő „költségvetési” könyvvizsgálói 
minősítéssel.  

 Ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a 
pályázattevőnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti 
cégkivonat, vagy közjegyző által hitelesített másolatát. A könyvvizsgálói 
szervezet részéről kerüljön megnevezésre a könyvvizsgálatot elvégző 
természetes személy megnevezése és adatai (bejegyzett könyvvizsgáló), 
valamint csatolásra a természetes személy Magyar Könyvvizsgálói 
Kamarai tagságának száma, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő „költségvetési” 
könyvvizsgálói minősítésének közjegyző által hitelesített másolata. 

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes, jogilag is kötelező 
erejű nyilatkozatát, illetve tájékoztatását az alábbiakra vonatkozóan: 
- a pályázó neve, székhelye, telefonszáma, telefax száma, rövid 

bemutatása, 
- a könyvvizsgálói díj mértéke és a fizetési feltételek meghatározása, 
- szakmai referenciák, 
- a könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervét, a könyvvizsgálói 

munkaprogramot, 



- az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok (ellenőrzési, 
illetve könyvvizsgálói tevékenység) ismertetése, 

- nyilatkozatát a feladatok határidőn belüli végrehajtására, 
- felelősségbiztosítás meglétének igazolása. 

 
Érvényességi feltételek:  

 kamarai tagság és annak hiteles igazolása, 

 felelősségbiztosítás meglétének közjegyző által hitelesített igazolása, 

 részvételi feltételekben meghatározott pályázati feltételek hiánytalan 
teljesítése. 

 
A pályázatok felbontása: 
A pályázatok felbontására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát 
követően a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási 
eljáráson kizárólag a pályázat kiírójának képviselője, és a jegyző, vagy az általa 
meghatalmazott személy vesz részt. 
 
Pályázatok értékelése: 

 A pályázatok felbontását követően a kiíró részéről meghatározott bizottság 
megvizsgálja, hogy a pályázatok a részvételi feltételeknek megfelelnek-e, 
majd a kiírt szempontok szerint számba veszi azokat, és javaslatot tesz a 
pályázat nyertesére. A nyertes pályázatról Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt. 

 Az érvényes ajánlatok értékelése során: 
- a könyvvizsgálói munkaprogram, 
- az árajánlat, 
- a szakmai referenciák, 
- a felelősségbiztosítás mértéke kerülnek értékelésre. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 30 nap. 
 
Egyéb információk: 

1. A pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt címre és időpontban, zárt, 
cégjelzés nélküli borítékban kell benyújtani. A pályázatokat a pályázati 
felhívásban megadott határidőben kell benyújtani. 

2. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat Abony Város 
Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására” 

3. A pályázatok határidőn belüli beérkezését személyes átadás esetén az átvevő 
által kiállított átvételi elismervény bizonyítja. Postai úton benyújtott pályázatok 
esetén, határidőn belül benyújtott pályázatnak az minősül, amelyet legkésőbb 
a határidő utolsó napján (postai bélyegző) postára adtak. 

4. Pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Hamar Sándorné gazdasági 
osztályvezető Tel: 06 (53) 360-136/110. mellék. 

 
Abony, 2008. február 28. 
        Romhányiné Dr. Balogh Edit 
         polgármester 

 


