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Belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. január 26-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület az októberi ülésen belső ellenőri tevékenységre pályázat kiírása mellett 
döntött. 
 
A beérkezett pályázatokat a 2017. december 15-i ülésen bemutattuk. Akkor az a döntés szüle-
tett, hogy a két pályázó közül az egyik pályázó munkáját ismeri a Képviselő-testület, hiszen 
évek óta könyvvizsgálóként majd belső ellenőrként az önkormányzat partnere. A másik pályázó 
elképzeléseit viszont meg kellene hallgatni, továbbá a vállalási árról (300.000 Ft/hó) egyeztetni 
kellene. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság szakmai területen jár-
tas tagjait kérte fel az egyeztetésre.  
 
Az egyeztetés megtörtént, a pályázó az egyeztetésen megjelölt határidőn belül megküldte új 
árajánlatát, mely 130.000 Ft/hó. 
 
Korábbi belső ellenőrünk Farkas Sándorné dr. egészségi állapotára való hivatkozással szóban 
visszavonta pályázatát. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. január 15. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenységre 
érkezett pályázatokról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület ……………………………….. pályázatát fogadja el. A nyertes pályázótól 
szerződés-tervezetet és 2018. évre belső ellenőrzési tervet kell kérni. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenységre 
érkezett pályázatokról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület új pályázat kiírása mellett dönt. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






