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Ajánlattételi felhívás 

 

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2010. április 01-én indította TAMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0001 

azonosítószámú „Szektorok összefogása a hátrányos helyzetű emberekért- atipikus modellkísérlet 

Nyíregyházán” című projekt megvalósítása keretében elvégzendő könyvvizsgálat szakmai szolgáltatás 

nyújtására vonatkozóan ajánlattételre kérjük fel Önöket az alábbiak figyelembevételével: 

A szolgáltatás nyújtását képező feladatok részletezése: 

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végezze. 

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek: 

• Ellenőrzi és véleményezi a projekttel kapcsolatos jelentések és a számviteli törvény szerinti 

beszámolók valódiságát és jogszabályszerűségét. 

• Igazolja, hogy a kifizetési kérelmek és pénzügyi beszámolók csak a támogatási szerződésben 

foglaltaknak megfelelő, támogatható, elismerhető, költségeket tartalmazzák a kifizetési kérelmek 

és pénzügyi beszámolók. 

• Köteles megvizsgálni, hogy a projekt záró pénzügyi jelentése valós adatokat tartalmaz-e, illetve 

megfelel-e a pályázati és a jogszabályi előírásoknak. 

• Betekinthet az Egyesület könyveibe, projekttel kapcsolatos elszámolásaiba, a vezető 

tisztségviselőktől, a projektmenedzsment tagjaitól felvilágosítást kérhet. 

• Megvizsgálhatja az Egyesület projektre elkülönített bankszámláját, pénztárát, eszközállományát, 

szerződéseit. 

• A tevékenységéről a támogatási szerződésekben előírtak szerint könyvvizsgálati igazolást készít, 

melyben igazolja, hogy a benyújtott elszámolás, könyvelés (min a bevételek, mind a kiadások 

tekintetében) hiteles, megbízható és megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott. Az 

elszámolások valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata, a számviteli törvény és a 

létesítő okirat támogatási szerződés előírásai betartásának ellenőrzése, és ennek alapján a 

beszámolóról, elszámolásokról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a 

független könyvvizsgálói jelentés elkészítése. 

• a projekt időtartama: 2010. április 01. – 2012. március 31. 

• a projekt összköltsége: 86.242.720 Ft 
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Ajánlattevők köre 

A könyvvizsgáló az Egyesület ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 

 

Ajánlatukat zárt borítékban, 2011. október 28. 1200 óráig szíveskedjenek címünkre (Első Nyírségi 

Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.) eljuttatni 1 eredeti és 1 másolati példányban.  

 

A borítékon kérjük, szíveskedjenek feltüntetni a következő feliratot: 

 

TAMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0001 „Szektorok összefogása a hátrányos helyzetű emberekért- atipikus 

modellkísérlet Nyíregyházán” című projekt megvalósítása keretében végzendő könyvvizsgálat szakmai 

szolgáltatás nyújtása. 

Az ajánlat 2011. október 28-án 1200 óráig nem bontható fel! 

 

A meghatározott időpontban kerül sor az ajánlatok bontására, melyről jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő 

az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. Az ajánlatnak tartalmaznia 

kell a levelünk mellékletét képző kitöltött felolvasó lapot, továbbá a könyvvizsgálói tevékenység 

folytatására vonatkozó dokumentum másolatát és szerződés tervezetüket.  

 

 

Nyíregyháza, 2011. október 06.   

 

        Merkószki Csilla 

        projektmenedzser 
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