
Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. november 24. napján tartott ülésére 
 
10. napirendi pont: Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzést végző cég kiválasztásáról.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a belső ellenőrzés feladatát a Győri Többcélú Kistérségi Társulással közösen oldja 
meg. A Társulás 2016. évben a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft-t bízta meg a belső 
ellenőrzési feladatok ellátásával. A szerződés érvényességi ideje határozatlan időre szólt. 
2017. évre tekintettel döntés született arról, hogy továbbra is a Megoldás 2006 Ellenőrzési és 
Szolgáltató Kft-vel kívánja-e ellátni ezt a feladatot a Társulás. 
A feladat elvégzésére négy szolgáltatótól érkezett árajánlat, melyek mindegyike 13 ellenőrzést foglal 
magában (Győri Többcélú Kistérségi Társulás Települési Önkormányzatai és Dunaszeg Község 
Önkormányzata) és az alább feltüntetett összegért vállalná a belső ellenőrzési feladatok elvégzését 
2017. évre vonatkozóan. 
 

1. PWC Könyvvizsgáló Kft. (Budapest, győri iroda): bruttó 17.145.000 Ft 
2. Tóth László könyvvizsgáló (Győr): bruttó 5.270.500 Ft 
3. Law onConto Zrt. (Budapest): bruttó 3.810.000 Ft 
4. Justicia Audit Bt. (Veszprém): bruttó 2.340.000 Ft 

 
A feladat ellátásával jelenleg megbízott Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft-vel érvényben 
lévő szerződés szerint, a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési díj bruttó 2.667.000 Ft 
A legkedvezőbb ajánlatot a Justicia Audit Bt. adta, amely alapján az éves belső ellenőrzés egy 
ellenőrzési témára vetített összege településenként bruttó 180.000 Ft, valamint további bruttó 
180.000 Ft kiadást jelent a Társulás 2017. évi költségvetéséből a Társulás, mint jogi személy belső 
ellenőrzésének elvégzése. 
 
A javaslatot a Társulási Tanács a 2016. október 27-én tartott tanácsülésén elfogadta. 
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulási 
Megállapodásban vállalt belső ellenőrzési feladat ellátásához a tagok településenként, azonos 
összegben hozzájárulnak, azt a Társulás számlájára két részletben (február 28. és augusztus 31. 
határidővel) befizetik. A Tanács felhatalmazta az Elnököt, hogy a feladat ellátásával megbízott 
Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft-vel a jelenleg érvényben lévő szerződést felmondja, 
továbbá a feladat ellátásának biztosításához szükséges szerződést a Justicia Audit Bt-vel az 
árajánlatban foglaltak alapján (bruttó 2.340.000 Ft összegben) aláírja. 
 
A belső ellenőrzés jövő évre vonatkozó témájáról a későbbekben hozunk döntést. 
 
2016. november 16. 

Lizákné Vajda Lívia s.k. 
       polgármester 

 
Határozati javaslat:  
Vámosszabadi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a tájékoztatót a 2017. évi belső 
ellenőrzést végző cég kiválasztásáról megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: értelem szerint   
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 

 


