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A 2. napirendi ponthoz  
E l ő t e r j e s z t é s   

 
Az előterjesztés tárgya:  Könyvvizsgáló pályázat kiírásának visszavonása    
 
Előterjesztő:    a polgármester   
 
Előzmények:  A Képviselő-Testület 2010. december 27.-én hozott döntése     
 
Határozati javaslat:   az előterjesztés végén található.   
 
A téma ismertetése:  
 
A Képviselő-Testületnek az helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) 
bekezdése alapján 2011. évtől szükséges könyvvizsgálót alkalmaznia. A jogszabály az alábbi:  

„92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-
testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és 
intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá 
pénzmaradvány- és eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzétenni. A képviselő-
testület e rendelkezés hatálybalépésétől számított 60 napon belül köteles - szakmai szempontok szerint - a 
pályázatot kiírni, azt elbírálni és a polgármester a könyvvizsgáló számára a megbízást kiadni. 

(2) A helyi önkormányzat, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió 
forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben foglaltakat a 
hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és 
közzétenni.”  

 

A Képviselő-Testület a 2010. december 27.-én tartott ülésén döntött arról, hogy könyvvizsgáló 
pályázatot ír ki.  

A pályázati kiírást közzé lett téve a www.monostorpalyi.hu honlapon.  

Tekintettel arra, hogy a fent megnevezett jogszabály (Ötv.) 92/A. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak már az önkormányzatunk nem felel meg – mivel hitelállománnyal már nem 
rendelkezik – ezért a könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező. A szennyvízberuházás kapcsán 
felvett hitelállományunkat még 2010. december végén visszafizettük.  
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-Testületnek, hogy az alábbi határozati-tervezetet elfogadni 
szíveskedjen.  
 

HATÁROZAT-TERVEZET   
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
…/2011. (I. 10.) számú  

Határozata  
 

A Képviselő-Testület  
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdésében 
foglaltakra hivatkozással  

1. A 2010. december 27.napján hozott …/2010. (XII. 27.) számú határozatát 
visszavonja, tekintettel arra, hogy 2010. december 31. napját figyelembe véve 
hitelállománnyal nem rendelkezik, így könyvvizsgálót nem kíván alkalmazni a 2011. 
–es költségvetési évben.  

2. Felkéri a jegyzőt arra, hogy mivel a könyvvizsgáló alkalmazása már nem kötelező a 
2011. –es költségvetési évben, ezért a www.monostorpályi.hu oldalon közzétett 
könyvvizsgálói pályázat közzétételének megszüntetéséről gondoskodjon.  

Jogszabályi háttér:  
 

1. Ötv. 92/A. § (2) bekezdése.  
 
 

Monostorpályi, 2011. január 5.   
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester    


