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Baumstark Tiborné     Ikt.sz.: 45-2/2018 

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal   Tárgy: Ajánlat belső ellenőri  

Jegyzője részére       feladatok ellátására  

      

Piliscsév 

 

  Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2008 óta végeztem a Piliscsévi és a 

Leányvári Önkormányzatnál és intézményeikben a belső ellenőrzést, majd 2013-ban 

közvetlenül kaptam megbízást a feladat ellátására. Ez idő alatt sikerült megismernem a 

települések sajátosságait, a Hivatal és az intézmények Munkatársait.  

 

A tapasztalataimat hasznosítva a jövőben is szeretném a belső ellenőrzést Önöknél 

továbbfolytatni és ehhez az alábbiak teljesítését vállalom: 

- az önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzéséhez aktualizálom a belső 

ellenőrzési kézikönyvet; 

- a kézikönyvben foglaltak és a vonatkozó kormányrendelet szerint aktualizálom a belső 

ellenőrzési stratégiai tervet; 

- eleget teszek a belső kontrollrendszerről és a belső ellenőrzésről szóló 

370/2012.(XII.31.) Kormányrendeletben előírt belső ellenőri kötelezettségeknek;  

- elvégzem az ellenőrzéseket, elkészítem a jelentéseket és a nyilvántartásokat; 

- továbbra is tanácsadással, konzultációs megbeszéléssel segítem Önöket a változó 

jogszabályok alkalmazásában, ehhez telefonos és internetes kapcsolattal folyamatosan, 

személyes találkozással igény szerint egyeztetett időpontban negyedévente Ön és a 

Hivatal munkatársai rendelkezésére állok; 

- meghívásukra részt veszek a testületi, vagy a bizottsági üléseken. 

 

Ajánlatomhoz elkészítettem a 2019 évi belső ellenőrzési terveket, melyhez a szükséges 

kockázatértékelést elvégeztem. A fentiekben részletezett feladatok és az ajánlatomhoz csatolt 

ellenőrzési terv teljesítését 2019 évben is a 2013 évben aláírt szerződésben rögzített 

feltételekkel vállalom. 

  

Amennyiben ajánlatom alapján lehetőséget lát a további együttműködésre kérem, 

szíveskedjék a belső ellenőrzési feladat ellátására az S&B Audit-Consulting Bt-vel kötött 

szerződést megtartani, mely társaságnak szakképzett tagjaként személyesen teljesítem az 

Önkormányzat és intézményei belső ellenőri feladatait. 
 

    Tisztelettel: 

Kelt, 2018.október 12.   

                        
        Bacsa György Lászlóné 

         ügyvezető 
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