
 
Szám: 2-4/2007. 

        
        

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2007. (IV. 19.) közgyűlési 
határozata könyvvizsgálattal kapcsolatos pályázat 
kiírására:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályázati 
kiírással egyetért. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a mellékelt 

pályázati felhívásnak a Tolnai Népújságban, a Magyar 
Nemzetben, valamint a Megyei Naplóban történő 
megjelenéséről gondoskodjon. 

 
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a könyvvizsgálói 

tevékenység ellátásával kapcsolatos javaslatát terjessze a 
2007. júniusi közgyűlés elé. 

 
Határidő: 2. pont vonatkozásában 2007. május 15. 

3. pont vonatkozásában 2007. júniusi közgyűlés 
időpontja 

Felelős:  2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina főjegyző, 
 3. pont vonatkozásában dr. Puskás Imre, a Közgyűlés            
elnöke. 

 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



                                                                                      Határozati javaslat melléklete 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a módosított 
1990. évi LXV. tv. 92/A-C. §-ai 

alapján pályázatot hirdet 
 

könyvvizsgálói feladatok 
ellátására 

 
Pályázhatnak: 
 
Azok a természetes személyek, illetve szervezetek, akik (amelyek) a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szerepelnek, 
"költségvetési" minősítéssel és legalább 5 éves önkormányzati területen szerzett 
gyakorlattal rendelkeznek. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
- a könyvvizsgáló (pályázó) kamarai nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum 

másolatát, társaság esetében a könyvvizsgálatért felelősként megjelölt 
természetes személyre (a továbbiakban: a feladatot ellátó természetes személy) 
szólóan is, 

- társaság esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, 
- a könyvvizsgáló, társaság esetén a feladatot ellátó természetes személy 

költségvetési minősítését igazoló dokumentum másolatát, 
- a pályázó bemutatását, társaság esetén beleértve a feladatot ellátó természetes 

személy felsőfokú iskolai végzettségét, valamint könyvvizsgálói képesítését 
igazoló oklevelek másolatát, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben az Ötv. 92/B. § (2) bekezdése 
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

- a pályázó önkormányzati (költségvetési) területen szerzett referenciái közül 
legalább 3 megjelölését, a kontakt személy megnevezésével, 

- a díjazásra vonatkozó igény megjelölését, 
- a pályázó (társaság esetében a feladatot ellátó természetes személy) 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, 
- a könyvvizsgálati tevékenységre szóló szerződés tervezetét, 
- nyilatkozatot a pályázatba való betekintési jogról, továbbá a nyílt vagy zárt ülés 

keretében történő tárgyalásról. 
 
A megbízás 2009. június 30-ig szól. 
 
A pályázatokat 2007. május 31-ig zárt borítékban "könyvvizsgálói pályázat" 
megjelöléssel kell megküldeni az alábbi címre: 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 
A pályázatról a Közgyűlés dönt, melyre a pályázók meghívást kapnak.  


