Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. május 16-i ülésére
Tárgy: Javaslat független könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntés
meghozatalára
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 288/2015. (XII.10.) határozatában az önkormányzat könyvvizsgálói
feladatainak ellátására a Csabai-Szabó Szakértői Kft-t választotta meg, majd ezt a szerződést
felek – a Képviselő-testület 83/2017. (V.04.) száma határozata alapján – 2019. május 31-ig
meghosszabbították.
A hatályos önkormányzati törvény és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet
jelenleg sem rendelkezik a helyi önkormányzatok könyvvizsgálati kötelezettségéről, azonban
az önkormányzat feladatainak száma és költségvetésének nagysága indokolta és indokolja
jelenleg is a független könyvvizsgálat igénybe vételét, ezért javaslom, hogy a könyvvizsgálati
szolgáltatást az önkormányzat a jövőben is vegye igénybe.
A könyvvizsgálat jelenlegi díjával (200.000,-Ft + Áfa/hó) számolva ezen szolgáltatás
beszerzése nem éri el a közbeszerzési értékhatárt (15 millió forint), így közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül beszerezhető, azonban cél- és szakszerűségi szempontból – a jegyző
nyilvános pályázati eljárást készített elő az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak –
következő gazdasági ciklust lefedő - 2024-ig történő ellátására.
A pályázat beadási határideje 2019. május 6. napja volt. Határidőben 9 db pályázat érkezett,
melyek és a pályázatok bontásáról készített jegyzőkönyv megtekinthetők a Jegyzői Kabinetben.
A beérkezett pályázatok alapján javaslatot teszek a Csabai-Szabó Szakértői Kft. (1212
Budapest, Martinász u. 22/1.) megválasztására.
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Határozati javaslat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat könyvvizsgálati feladatainak ellátására határozott időre, 2019. június 1-től 2024.
május 31-ig terjedő időtartamra a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (1212 Budapest, Martinász u.
22/1.), kijelölt könyvvizsgáló: Csabai Gergely) választja meg 230.000,-Ft + Áfa/hó megbízási
díjért.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést és az ezzel
kapcsolatos iratokat írja alá.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

a megbízási szerződés aláírására: 2019. május 31.
Polgármester
Jegyzői Kabinet

A támogató döntéshez az SZMSZ 39.§ (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. …………………..

Karsay Ferenc
polgármester
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Gazdasági Iroda

aláírta:
dr. Juhász Digitálisan
dr. Juhász Melinda
2019.05.09
Melinda Dátum:
14:13:17 +02'00'

........................................
ellenőrzést végzők aláírása

..............................
aláírás dátuma

........................................
irodavezető aláírása

..............................
aláírás dátuma

........................................
aláírás

..............................
aláírás dátuma

Törvényességi felügyelet:
dr. Szántó János jegyző

