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SZÁNTÓ ÉS TÁRSA 
, valamint  

Dr.Hosszú Károly 
ügyvéd 

 
Általános ajánlattételi 

lista 
 
 

1./ Számviteli politika elkészítése A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14.§ (12) 
bekezdés alapján. A helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
140.§ (1) bekezdés c./ pontja alapján 
 

2./ Környezeti információ közlésével, közzétételével 
kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálata, iratminták 
kialakítása. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 12.§ (3) bekezdése, valamint a 
nyilvánosság környezeti információkhoz való 
hozzáférésének rendjéről 311/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet alapján. 
 
 

3./ Önkormányzatok, költségvetési szervek részére 
előírt szabályzatok elkészítése. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 13.§ (1)-(2), és (3a) bekezdései 
alapján. 

4./ Vagyonkezelés, követeléskezelés gyakorlatának, 
valamint vagyonrendelet, lakásrendelet 
felülvizsgálata. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 107.§ 
rendelkezése alapján 

5./ Behajthatatlan követelésekkel, követelés 
elengedésével kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálata.  

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) 
bekezdés 10./ pont, valamint az Mötv. 107.§ 
rendelkezése alapján. 

6./ Adatkezeléssel, adatvédelemmel, adattovábbítással 
kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálata, iratminták 
kialakítása, adatvédelmi szabályzat, közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézésének, 
továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 
nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat 
elkészítése. 

Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
valamint az Áht. 13.§ (2) bekezdés h./ pont alapján. 

7./ Önkormányzati, intézményi saját bevételek 
felülvizsgálata. 

Áht. 29/A.§ a./ pont. 

8./ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény alapján nemzeti vagyon kezelésére, 
hasznosítására, tulajdonjogának átruházására irányuló 
versenyeztetési szabályok felülvizsgálata. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
valamint az Mötv. alapján.  

9./ Beszerzések előkészítése, beszerzési szabályzat 
összeállítása. 

Áht. 13.§ (2) bekezdés b./ pont. 

10./ Polgári peres és polgári nemperes ügyek 
előkészítése, jogi képviselete. 

Mötv. 107.§ alapján.  

11./ Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, 
összeállítása. 

Mötv., Áht., Ávr., valamint a vonatkozó ágazati 
jogszabályok alapján. 

12./ Foglalkoztatásra irányuló gyakorlat 
felülvizsgálata. 

Kjt., Kttv., stb. alapján. 
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13./ Egyes kötelezettségvállalások, szerződések 
előkészítése. 

Ptk., Mötv., Áht., Ávr., valamint a vonatkozó ágazati 
jogszabályok alapján. 

14./ Egyes önkormányzati rendeletek előkészítése. Alaptörvény, Mötv., stb. alapján. 
15./ Költségvetési szervek között létrejövő, a 
munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás 
előkészítése. 

Ávr. 9.§ (5a) bekezdés alapján. 

16./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezések és gyakorlat 
felülvizsgálata. 

Mötv. 41.§ (9) bekezdés, a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény, Áht., stb. alapján. 

17./ Közétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek, 
beszerzések felülvizsgálata. Térítési díjak 
beszedésével, elszámolásával, a pénzkezelés rendjével 
kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálata. 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény 140.§ (1) bekezdés e./ pont alapján. 

18./ Hazai és uniós pályázatok szakmai 
előkészítésének, végrehajtásának segítése, támogatása. 

Ágazati jogszabályok alapján. 

19./ Hazai és uniós pályázatok pénzügyi 
elszámolásának segítése, támogatása. 

Áht., Ávr., stb. alapján. 

20./ Jogi tanácsadás biztosítása. Ágazati jogszabályok alapján. 
21./ Belső ellenőrzés biztosítása. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet. 
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