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Tisztelt Jegyző Úrhölgy! 

Tájékoztatom, hogy közérdekű bejelentés érkezett a Közbeszerzési 
Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), mely szerint a Tinnyei Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az alábbi közbeszerzési 
értékhatárt meghaladó értékű szerződéseket kötötte könyvelési feladatok 
ellátása érdekében az SZKKI Data Kft-vel közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nélkül: 

 Pilisjászfalu Község Önkormányzata könyvelésének felülvizsgálata 
érdekében 2020. október 7-én megkötött határozott idejű megbízási 
szerződés, 

 Tinnye Község Önkormányzata könyvelési feladatainak ellátásával 
kapcsolatos 2020. április 1-jén kötött határozatlan idejű megbízási 
szerződés, 

 Tinnye Község Önkormányzatának, valamint Pilisjászfalu Község 
Önkormányzatának könyvelési feladatainak ellátása érdekében 
2021. január 5-én kötött határozatlan idejű megbízási szerződés. 

A közérdekű bejelentésben foglaltak érdemi vizsgálata érdekében kérem, 
hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 187. § (3) 
bekezdése alapján jelen levelem kézhezvételétől számított 10 napon belül a 
szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy a könyvelési és adatszolgáltatási 
feladatok ellátása jelenleg hogyan, mely gazdasági szereplő(k) által, és 
milyen szerződés(ek) alapján biztosítja a Hivatal Tinnye és Pilisjászfalu  
Község Önkormányzatának, valamint azok intézményei számára. 

Kérem, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a szerződés megkötését megelőzően 
a becsült érték meghatározása érdekében milyen cselekményeket hajtott végre, 
milyen módon, módszer alapján került megállapításra a becsült érték a Kbt. 
19. §-ában foglalt részekre bontás tilalma szabályra is figyelemmel. Kérem, 
szíveskedjen benyújtani a becsült érték alátámasztására szolgáló valamennyi 
dokumentumot. 

Amennyiben a közbeszerzési értékhatárt meghaladó módon került sor 
szerződéskötésre, úgy szíveskedjen kifejteni a közbeszerzési eljárás mellőzésének 
indokait, és küldje meg észrevételeit.  
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Kérem, hogy a szerződés(ek)hez kapcsolódó valamennyi dokumentumot 
(teljesítési igazolást, számlák, főkönyvi kivonatok) szíveskedjen 
rendelkezésre bocsátani. 

Kérem, hogy az alábbi táblázat kitöltésével szíveskedjen bemutatni - 2020. 
január 1. napjától kezdődően – a könyvelési szolgáltatások érdekében történt 
kifizetések nettó értékét és szíveskedjen csatolni a vonatkozó 
dokumentumokat. 

szerződés  

hivatkozási 

száma 

ráfordítás összege számla száma 

ellenérték 

kifizetésének  

dátuma 

    

    

    

    

Kérem, hogy – tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
187. § (3) bekezdésére – jelen megkeresés kézhezvételétől számított tíz napon 

belül szíveskedjen eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető, kiadmányozó 
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