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Az  előterjesztés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatánál könyvvizsgálói
tevékenység ellátása érdekében kiírt pályázat ismételt kiírására tesz javaslatot, tekintettel
arra, hogy az 544/2016. ( IX. 22. ) határozat alapján folytatott eljárás érvénytelen.
A határozati  javaslat  3  ajánlat  bekérésére  és  2017.  január  1-től  kezdődő  megbízási
szerződés megkötésére tesz javaslatot, a  szerződés tervezet elfogadásával egyidejűleg.
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Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

…………………………………………………………………………………………………………
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Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál

könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó,
új megbízási szerződés előkészítésére és megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények

A Közgyűlés 2016. szeptember 22-i ülésén az 544/2016. ( IX. 22. ) határozatában döntött
arról,  hogy  az  önkormányzat  és  intézményei  folyamatos  könyvvizsgálati  és  szakmai
tanácsadói feladatai ellátására 2017. október 1-jétől  a  2019. évi beszámoló elfogadásáig
terjedő időszakra 3 ajánlat bekérése útján kiválasztott könyvvizsgálóval kíván szerződést
kötni. ( a határozat az előterjesztés 1. melléklete)

A döntés előkészítés folyamán az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az 542/2016.
( IX. 20. ) ÜIJB Határozatában a tárgyban készítetett előterjesztést és mellékleteit – közte
a megkötésre kerülő szerződés-tervezetet - közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. ( a
határozat az előterjesztés 2. melléklete)

II. Ajánlatok bekérése

A közgyűlés döntésének megfelelően a határozatban megnevezett 3 fő részére az ajánlati
felhívások megküldése megtörtént. 
A felhívásban  szereplő  határidőben  ajánlat  nem érkezett,  a  határidőt  követő  napon  2
ajánlat került megküldésre.
A határidőt követő beérkezésre tekintettel az eljárást érvénytelennek kell minősíteni.
E  döntésről  az  ajánlattevők  értesítése  jelen  előterjesztés  alapján  hozott  közgyűlési
határozattal történik.

Indokolt, hogy a feladatellátásra új ajánlatok bekérésére kerüljön sor.
Az  ajánlat-bekérés  tartalmában  a  benyújtási  határidőt  szükséges  módosítani,  más
változás nem indokolt. 
Az első ajánlatkérés során kiválasztott szereplők közül 1 fő úgy nyilatkozott, hogy nem
kíván ajánlatot adni 
A jelen döntés alapján ajánlattételre felkérni javasolt gazdasági szereplők:

- Főnixbata Auditáló Kft. (Budapest 1152, Szentmihályi út 131.), 
- Máté Imre könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1.),
- Universal Audit Kft ( Győriné Új Mária ), 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.

III. Megbízási szerződések megkötése

…………………………………………………………………………………………………………
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Az ajánlatok értékelését követően 2017. január 1. napjától 2019. december  31. napjáig
terjedő  időszakra  javasolt  szerződés  megkötése,  melynek  tényleges  teljesítése  2020.
április 30-ig tarthat. 

IV. Szerződéskötésre vonatkozó szabályok

Az önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 15/2015. rendelet     ÁRUBESZERZÉS,
ÉPÍTÉSI  BERUHÁZÁS,  SZOLGÁLTATÁS  MEGRENDELÉS-ének  szabályait  tartalmazó
VII. FEJEZET szerint:

40. § (1) Ha az önkormányzat árubeszerzése, építési beruházása, valamint szolgáltatás
megrendelése (a továbbiakban együtt: beszerzés) a nettó 500.000 Ft összeget
nem éri el, úgy a döntés meghozatala a Polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 500.000 Ft összeget meghaladja, de
nem esik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) hatálya alá, úgy a döntés
a) az önkormányzat közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó ügyekben a Bíráló

bizottság és a Pénzügyi bizottság,
b) városüzemeltetési,  -fejlesztési  és  környezetvédelmi  feladatok  esetén  a

Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság és a Pénzügyi
bizottság, 

c) oktatási, kulturális, ifjúsági és sport feladatok esetén az Oktatási, kulturális,
ifjúsági és sport bizottság és a Pénzügyi bizottság, vagy

d) az a)-c) pontban meghatározottakon kívüli feladatok esetén a Gazdasági és
területfejlesztési bizottság és a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése
mellett a Polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A (2)  bekezdés b)-d)  pontjában meghatározott  beszerzések esetén  -  a  (4)
bekezdésben  foglalt  kivétellel  -  a  döntés  meghozatalához  legalább  három
árajánlat együttes beszerzése szükséges.

(4) Nem kell az önkormányzatnak három árajánlatot bekérnie, ha az önkormányzat
a beszerzését egyszemélyes gazdasági társasága útján látja el.

A fentieknek megfelelően került előkészítésre a     határozati     javaslat.

Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlés hetében tárgyalták, ezért:
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke és 
- a pénzügyi bizottság elnöke  
a bizottság véleményét a közgyűlésen ismerteti.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

…………………………………………………………………………………………………………
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 HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
…/2016. ( XI. 17. ) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó,

új megbízási szerződés előkészítéséről és megkötéséről

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 544/2016. ( IX. 20.)
határozatban  foglaltak  végrehajtása  során  határidőn  túl  érkezett  pályázatokat
érvénytelennek minősíti.  A feladatellátás megoldása érdekében úgy határoz, hogy az
önkormányzat  és  intézményei  folyamatos  könyvvizsgálati  és  szakmai  tanácsadói
feladatai ellátására 2017. október 1-jétől  a  2019. évi beszámoló elfogadásáig terjedő
időszakra  vonatkozóan  ismételten   3  ajánlatot  kér  be,  mely  ajánlatok  értékelését
követően a kiválasztott könyvvizsgálóval kíván szerződést kötni.

2.  A  fenti  feladatra  a  határozat  1.  melléklete  szerinti  tartalommal az  alábbi
könyvvizsgálóktól kér be árajánlatot, 

- Főnixbata Auditáló Kft. (Budapest 1152, Szentmihályi út 131.), 
- Máté Imre könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1.),
- Universal Audit Kft ( Győriné Új Mária ), 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.

3.   A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
valamint a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett a legkedvezőbb ajánlat
kiválasztására   és  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  által  alkalmasnak
véleményezett, a  feladatra  vonatkozó  szerződés  megkötésére  a  határozat  1.
mellékletében szereplő ajánlatkérés 2. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő
nyolc napon belül.

- szerződéskötésre: 2016. december 22.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

…………………………………………………………………………………………………………
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