
 

  Somogy Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3., Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.:137., Telefon: 82/503-200, Fax: 82/503-204, 
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Hivatali kapu: MAKPER – KRID szám: 4340243 

 Iktatószám: SOM-ÁHI/3162/12/2020. 

 Ügyintéző: Csók-Péter Nikolett 

 Telefonszám: 82/503-243 

Tárgy: Határozat fizetési kötelezettség megállapításáról 

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), mint az 

önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai elszámolása felülvizsgálata 

tárgyában első fokon eljáró hatóság, Bálványos Községi Önkormányzat (8614 Bálványos, 

Kossuth L. utca 68.) (a továbbiakban: Önkormányzat) központi költségvetésből származó 

támogatásai 2019. évi elszámolásának szabályszerűségét, a támogatások felhasználása 

jogszerűségét felülvizsgálta, melynek keretében a 2019. évi elszámolás egyes jogcímeit a 

helyszínen ellenőrizte.  

A felülvizsgálat megállapításai alapján az Igazgatóság meghozza az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T :  

Az Önkormányzat terhére a felülvizsgálat eredményeként  

összesen 57 417 Ft, azaz ötvenhétezer-négyszáztizenhét forint,  

a központi költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési 

kötelezettséget 

állapítok meg az alábbi jogcímeken feltárt eltérések alapján: 

2019. évben igénybe vett támogatásokra vonatkozóan: 

Az Igazgatóság megállapításai (dokumentum alapú felülvizsgálat és helyszíni ellenőrzés alapján): 
 

Költségvetési 

törvény* 

szerinti 

hivatkozás 

Jogcím megnevezése 

Elszámolt 

támogatás 

(Ft) 

Elszámolt 

Felhasználás 

(Ft) 

Igazgatóság 

által 

megállapított 

támogatás 

(Ft) 

Igazgatóság 

által 

megállapított 

felhasználás 

(Ft) 

Eltérés 

támogatás 

(Ft) 

Eltérés 

Felhasználás 

(Ft) 

2.m.III.3.c (1) szociális étkeztetés 1 217 920   1 162 560   -55 360   

2.m.I.1.b - I.1.f 
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás 
tám. - beszámítás után 

8 238 000   8 238 000   0   

2.m.I.1.c - I.1.f 
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - 
beszámítás után 

5 000 000   5 000 000   0   

2.m.I.1.d - I.1.f 
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
támogatása -beszámítás után 

25 500   25 500   0   

2.m.I.1.f kieg. I. 1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 6 153 581   6 153 581   0   

2.m.I.1. - I.1.f 
I.1. A települési  önkormányzatok működésének 
támogatása 

19 417 081 19 417 081 19 417 081 19 417 081 0 0 

2.m.III.3.e + 
III.3.ob 

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
összesen 

3 100 000   3 100 000   0   

2.m.III.3. 
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám. - 
család és gyermekjóléti szolg./közp. kiv. 

4 317 920 4 317 920 4 262 560 4 262 560 -55 360 -55 360 

2.m. I.6. Polgármesteri illetmény támogatása 560 300   560 300   0 0 

  

Általános működési és ágazati 

feladatok, feladatmutatóhoz kötött 

támogatások összesen 

          -55 360 
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Költségvetési 

törvény* 

szerinti 

hivatkozás 

Jogcím megnevezése 

Elszámolt 

támogatás 

(Ft) 

Elszámolt 

Felhasználás 

(Ft) 

Igazgatóság 

által 

megállapított 

támogatás 

(Ft) 

Igazgatóság 

által 

megállapított 

felhasználás 

(Ft) 

Eltérés 

támogatás 

(Ft) 

Eltérés 

Felhasználás 

(Ft) 

3.m. I.1. 
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatása 

1 602 200   1 602 200   0 0 

3.m. I.9. 
A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása 

822 960   820 903   -2 057 -2 057 

2.m. IV.1.d) 
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári 
és közművelődési feladatainak támogatása 

1 800 000   1 800 000   0 0 

2.m. I.5. 
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja 

261 204   261 204   0 0 

2.m. III.1. 
Szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék 

153 090   153 090   0 0 

2.m. III.2. 
A települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatása 

4 321 000   4 321 000   0 0 

1.m.IX. 
35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok 
kiegészítő támogatása 

1 150 000   1 150 000   0 0 

1.m.IX. 
37. cím A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelés hatásának kompenzációja 

120 000   120 000   0 0 

1.m.IX. 
Előző évi 81.cím Téli rezsicsökk.ben kor. nem 
rész. a vez. gáz- v. távfűtéstől elt. fűtőanyagot 
haszn. házt. egysz. tám. 

1 264 000   1 264 000   0 0 

*:
 a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 

A felsorolt jogcímeken az Önkormányzatot a 2019. évre vonatkozóan összesen 57 417 Ft, azaz 

ötvenhétezer-négyszáztizenhét forint visszafizetési kötelezettség terheli. 

Az Önkormányzatot a fent megállapított visszafizetési kötelezettségekre tekintettel az alábbi 

kamatfizetési kötelezettségek terhelik:  

– az Ávr.2019.
1
 111. § a) pontja szerint meghatározott, a helyi önkormányzatok általános 

működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó 

támogatások jogosulatlanul igénybe vett összege után: 

 az Ávr.2019. 112. § (4) bekezdése szerinti késedelmi kamat, melynek napi mértéke 

(a 2019. évi jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű): 0,0049 %; napi 

összege: 2,713 Ft; 2020. április 4-től a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napjáig 

számítva. 

– az Ávr.2019. 111. § b)-h) pontjai szerint meghatározott támogatások jogosulatlanul igénybe 

vett összege után:  

 az Áht.2019.
2
 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat, mely a támogatással érintett 

időszak figyelembevételével naptári félévenként határozandó meg, mértéke a 

visszaköveteléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 

kétszerese. Fizetendő a jogosulatlan igénybevétel napjától a visszafizetési kötelezettség 

teljesítésének napjáig. 

A fizetendő kamat mértéke naptári félévenként, a visszaköveteléssel érintett naptári 

félév első napján érvényes jegybanki alapkamat figyelembevételével: 

2019. július 1-jétől december 31-ig:  évi: 1,8 %, napi: 0,0049 % 

2020. január 1-jétől június 30-ig:  évi: 1,8 %, napi: 0,0049 % 

                                              
1
 Ávr.2019.:  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2019.12.31-

én hatályos rendelkezései szerinti szabályozás 
2
 Áht.2019.:  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2019.12.31-én hatályos rendelkezései szerinti 

szabályozás 
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2019. évi Kvtv. 3. számú melléklet – I.9. A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen visszafizetendő 2 057 Ft 

összegű támogatás esetében a jogosulatlan igénybevétel napja: 2019.08.28. A fizetendő 

kamat napi mértéke (az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 

kétszerese), illetve napi összege a következő:  

2019. július 1-jétől december 31-ig:  napi: 0,0049 %, napi: 0,101 Ft. 

2020. január 1-jétől június 30-ig:  napi: 0,0049 %, napi: 0,101 Ft. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2020.06.12-én 2 057 Ft, azaz kétezer-ötvenhét forint, 

illetve 2020.11.24-én 55 360 Ft, azaz ötvenötezer-háromszázhatvan forint jogosulatlanul 

igénybevett támogatást már visszafizetett, tényleges visszafizetési kötelezettsége nincs.  

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége (637 Ft + 30 Ft =667 Ft) nem 

éri el az 1 000 forintot, azt az Önkormányzatnak nem kell teljesítenie.  

A jelen felülvizsgálat során helyszíni ellenőrzéssel nem érintett jogcímek esetében egy, az 

Igazgatóság által a későbbiekben lefolytatandó helyszíni ellenőrzés még feltárhat eltérő adatokat. 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstárhoz címzett 

fellebbezésnek van helye, amely a polgármester és a jegyző elektronikus aláírásával vagy 

elektronikus hitelesítésével ellátva a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre 

Szabott Ügyintézési Felületen (KÖZIGAZGATÁS, JOG / Kérelem benyújtása menüpontban) 

megtalálható „ÖKÉR - Helyi önkormányzatok által a központi költségvetésből igénybevett 

támogatásokat érintő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel, gépjárműadó megosztással 

kapcs. keresetlevél, fellebbezés” elnevezésű űrlap igénybevételével, a Magyar Államkincstár 

MAKPER Hivatali Kapuján (KRID: 434024334) keresztül nyújtható be. 

A fellebbezés benyújtása az Önkormányzat személyes illetékmentessége folytán illetékmentes. 

Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. 

INDOKOLÁS 

Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. §-a 

alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

szerinti hatósági ellenőrzés keretében 2020.09.10. és 2020.10.22. között felülvizsgálta az 

Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2019. évi elszámolása 

megalapozottságát, felhasználása jogszerűségét, amely kiterjedt az elszámolásban szereplő 

támogatások meghatározott körének helyszíni ellenőrzésére is. 

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi elszámolása hatósági ellenőrzését helyszíni ellenőrzés 

és dokumentum alapú felülvizsgálat keretében végezte el.  

A helyszíni ellenőrzés megállapításait a SOM-ÁHI/3162/7/2020. számú, 2020.09.30-án kelt 

helyszíni jegyzőkönyv tartalmazza, mely ellenőrzés eltérés megállapításával zárult. 

Az Önkormányzat a helyszíni jegyzőkönyvet 2020.09.30-án vette át, és az abban foglalt 

megállapításokra észrevételt nem tett.  

A dokumentum alapú felülvizsgálat megállapításait a SOM-ÁHI/3162/9/2020. számú, 

2020.10.26-án kelt dokumentum alapú jegyzőkönyv tartalmazza, mely ellenőrzés eltérés 

megállapításával zárult. 

Az Önkormányzat a dokumentum alapú jegyzőkönyvet 2020.10.26-án vette át, és az abban foglalt 

megállapításokra észrevételt nem tett.  

https://szuf.magyarorszag.hu/


4 

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság hatósági ellenőrzése a vizsgált elszámolásban közölt 

adatokhoz képest eltérést tárt fel, az Igazgatóság az Áht. 60. § (1) bekezdése szerinti hatósági 

eljárást az Ákr. 104. § (1) bekezdés e) pontja, 104. § (3) bekezdése és 50. § (6) bekezdése szerint 

2020.10.29-én hivatalból megindította, melyről az Önkormányzatot a SOM-ÁHI/3162/11/2020. 

számú végzésben értesítette. 

A hatósági ellenőrzés a vizsgált elszámolás alábbi jogcímei tekintetében az Önkormányzat által 

elszámolt és az Igazgatóság által megállapított mutatószám és felhasználás között eltérés 

megállapításával zárult: 

2019. ÉVBEN IGÉNYBEVETT TÁMOGATÁSOK 

Igazgatóság megállapításai (dokumentum alapú felülvizsgálat és helyszíni ellenőrzés alapján)  

Az Igazgatóság 2019. évre vonatkozó, eltéréssel érintett jogcímenként tett számszerűsített 

megállapításait jelen határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

2019. évi Kvtv. 2. számú melléklet - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 

támogatása - III.3.c szociális étkeztetés - III.3.c (1) szociális étkeztetés 

Az Önkormányzat által az Ebr42 rendszerben teljesített „2019. évi elszámolás felmérés” adatlapján: 

 elszámolt létszám: 22 fő. 

 elszámolt összeg:  1 217 920 Ft. 

Az Igazgatóság által:    

 megállapított létszám: 21 fő. 

 megállapított támogatás összege:  1 162 560 Ft. 

Az eltérés: - 1 fő mutató, - 55 360 Ft. 

Részletes indoklás:  

Az Önkormányzat a 2019. évi beszámolójában tévesen állapította meg a mutatót. 

Az Igazgatóság által 2020.09.30-án, SOM-ÁHI/3162/7/2020. számon kibocsátott jegyzőkönyvben 

szereplő megállapítások a helyszíni ellenőrzésről: 

Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. 

(I. 7.) SzCsM rendelet) szerinti igénybevételi napló alapján 5 420 étkezési adagot és 22 fő mutatót 

számolt el (5 420 étkezési adag /251 nap = 22 fő mutató). 

A KENYSZI rendszerben feltüntetett adagszám 5 349, így a mutató 21 főre csökken 

(5 349 étkezési adag/251 nap = 21 fő mutató). 

Mivel az Önkormányzat számára a KENYSZI rendszerben rögzített és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet szerinti nyilvántartás kötelezően vezetendő nyilvántartások, ezért az Igazgatóság a 

támogatást meghatározó mutatót a nyilvántartások összevetése alapján határozza meg. Az 

elfogadott adagszámok közül azokat szükséges figyelembe venni, amelyek a nyilvántartások 

alapján teljes mértékben megalapozottak. 

Az Igazgatóság a helyszíni ellenőrzés alapján 5 348 adagszámot fogad el, mely 21 fő mutatót 

jelent. (5 348 étkezési adag/251 nap = 21 fő mutató). 

A mutatószám változása miatt az Önkormányzatnak ezen a jogcímen járó támogatás összege 

(21*55 360)=1 162 560 Ft-ra változott. 
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2019. évi Kvtv. 2. számú melléklet III.3.e + III.3.ob falugondnoki vagy tanyagondnoki 

szolgáltatás összesen 

Az Önkormányzat által az Ebr42 rendszerben teljesített „2019. évi elszámolás felmérés” adatlapján: 

 elszámolt mutatószám: 12 hó. 

 elszámolt összeg:  3 100 000 Ft. 

Az Igazgatóság által:    

 megállapított mutatószám: 12 hó. 

 megállapított támogatás összege:  3 100 000 Ft. 

Az Igazgatóság ezen a jogcímen eltérést nem állapított meg. 

2019. évi Kvtv. 2. számú melléklet III.3.e (1) + III.3.o falugondnoki szolgáltatás  

Az Önkormányzat által az Ebr42 rendszerben teljesített „2019. évi elszámolás felmérés” adatlapján: 

 elszámolt mutatószám: 12 hó. 

Az Igazgatóság által:    

 megállapított mutatószám: 12 hó. 

Az Igazgatóság ezen a jogcímen eltérést nem állapított meg. 

2019. évi Kvtv. 2. számú melléklet - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 

támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 

Az Önkormányzat által az Ebr42 rendszerben teljesített „2019. évi elszámolás felmérés” adatlapján: 

 elszámolt összeg:  4 317 920 Ft. 

Az Igazgatóság által:  

  megállapított támogatás összege:  4 262 560 Ft. 

Az Önkormányzat által a 2019. évi beszámoló 11/C. űrlapján: 

 érvényesített felhasználás összege:  4 317 920 Ft. 

Az Igazgatóság által:  

 elfogadott felhasználás összege:  4 262 560 Ft. 

Az eltérés 55 360 Ft, amely az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen jogtalanul igénybevett 

összeg, amelyre tekintettel az Önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli.  

Részletes indoklás:  

A 2019. évi Kvtv. 2. számú melléklet - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - 

III.3.c szociális étkeztetés - III.3.c (1) szociális étkeztetés jogcímnél részletezettek szerint a 

mutatószám változása miatt az Önkormányzatnak ezen a jogcímen járó támogatás összege  

4 262 560 Ft-ra változott. 

Fentiek alapján az eltérés 4 317 920 Ft – 4 262 560 Ft = 55 360 Ft, melyet az elszámolás szerint az 

Önkormányzatnak vissza kell fizetnie. A visszafizetés 2020.11.24. napján megtörtént. 
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2019. évi Kvtv. 3. számú melléklet – I.9. A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 

Az Önkormányzat által a 2019. évi beszámoló 11/A. űrlapján: 

 elszámolt összeg:  822 960 Ft. 

Az Igazgatóság által:    

 elfogadott felhasználás összege:  820 903 Ft. 

Az eltérés 2 057 Ft, amely az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen jogtalanul igénybevett 

összeg, amelyre tekintettel az Önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli.  

Részletes indoklás:  

Az Önkormányzat a beszámoló készítése során az elszámolás alapját képező felhasználás összegét 

helytelenül határozta meg.  

Az Önkormányzat ezen a jogcímen 2019. évben 822 960 Ft támogatást kapott. Ezt az összeget a 

2019. évi beszámoló 11/A. űrlapján ezen a jogcímen teljes összegben 2019. december 31-ig 

felhasznált támogatásként szerepelteti. 

A támogatói okirat alapján a támogatás teljes összegének felhasználása legkésőbb 2020.03.31-ig 

történhet meg. 

Az Ebr42 önkormányzati információs rendszerben 2020.05.08-án lezárt, 455 903 igénylés 

azonosítójú elszámoló adatlap szerint az adott célra 2019. évben ténylegesen felhasznált összeg 

820 903 Ft. 2020. évben teljesített számlát nem tartalmaz az elszámolás. 

Fentiek alapján az eltérés 822 960 Ft – 820 903 Ft = 2 057 Ft, melyet az elszámolás szerint az 

Önkormányzatnak vissza kell fizetnie. A visszafizetés 2020.06.12. napján megtörtént. 

A FIZETENDŐ KAMATOK MEGÁLLAPÍTÁSA  

a 2019. évben igénybevett támogatásokra vonatkozóan 

Az Önkormányzatot Ávr.2019. 111. § a) pontja szerint meghatározott, a helyi önkormányzatok 

általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához igénybe vett, feladatmutatóhoz 

kapcsolódó támogatások esetében: 

‒ az Ávr.2019. 112. § (4) bekezdése szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, 

melynek alapja 55 360  Ft. A fizetendő kamat napi mértéke és összege a jelen határozat 

rendelkező részében került meghatározásra. 

Az Önkormányzatot az Ávr.2019. 111. § b)-h) pontjai szerinti támogatások jogosulatlanul 

igénybe vett összege után:  

‒ az Áht.2019. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamatfizetési kötelezettség terheli, 

melynek alapja az eltéréssel érintett jogcímek esetében a következő: 

 2019. évi Kvtv. 3. számú melléklet – I.9. A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása esetében a jogosulatlan igénybevétel 

összege 2 057 Ft. A fizetendő kamat napi mértéke és összege a jelen határozat 

rendelkező részében került meghatározásra. 

Az Ávr.2019. 111. § b)-h) pontjai szerint meghatározott támogatások jogosulatlanul igénybe vett 

összege után az ügyleti kamatot a visszakövetéssel érintett időszak vonatkozásában naptári 

félévenként kell meghatározni, majd ezen részösszegek összesítése adja meg a fizetendő ügyleti 

kamat teljes összegét. Minden naptári félévre külön-külön, az adott naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének figyelembevételével kell megállapítani az adott félévre 

vonatkozó kamat összegét. Amennyiben egy naptári féléven belül az igénybevétel kezdő, illetve 

végső időpontja nem esik egybe az adott naptári félévvel, akkor nem az egész félévre, csak annak 

igénybevétellel érintett részére kell a kamatot kiszámítani az adott félév első napján érvényes 

jegybanki kamat figyelembevételével.  
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A központi költségvetésből származó 2019. évi támogatások esetében: 

‒ az Igazgatóság állapítja meg az Ávr.2019. 112. § (1) bekezdése szerinti ügyleti kamat 

összegét, mely kamat összegéről és számításának módjáról a jelen határozatban értesíti a 

kamatfizetésre kötelezettet. 

– az Ávr.2019. 112. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Önkormányzat állapítja meg az 

Ávr.2019. 112. § (4) bekezdése, továbbá az Áht.2019. 53/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi 

kamat, illetve az Áht.2019. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat összegét. Az 

Önkormányzat által megállapított kamat összegét az Igazgatóság felülvizsgálja, és ha a 

megállapított összeget vitatja, a kamatfizetésre kötelezettet határozatban szólítja fel a 

megállapított kamat módosítására, megfizetésére. 

Az Áht. 58. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában 

számol el a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Ávr.) 92. § (2) bekezdése alapján a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése 

szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén az éves költségvetési beszámolóban 

a költségvetési évben nyújtott valamennyi költségvetési támogatásnak az éves költségvetési 

beszámoló által érintett időszakban felhasznált részéről a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése 

alapján kiadott űrlap szerinti tartalommal kell beszámolni. Az ilyen tartalmú beszámolás nem érinti 

a kedvezményezett támogatási szerződésben előírt, e § szerinti beszámolási kötelezettségét. Az éves 

költségvetési beszámoló Kincstár általi felülvizsgálatára az Áht. 59–60/B. §-át kell alkalmazni. 

Az Áht. 59. § (1) bekezdése alapján a Kincstár a helyi önkormányzat éves költségvetési 

beszámolója alapján az Ákr. szerinti hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálja a támogatások 

elszámolását, felhasználását, melynek során figyelembe veszi az Állami Számvevőszék 

jelentéseiben foglalt megállapításokat is. 

Az Áht. 59. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálat megszervezése során biztosítani kell, hogy 

valamennyi helyi önkormányzatnál a felülvizsgálat esetében legalább négyévente – a Kincstár által 

meghatározott támogatási jogcímek tekintetében – helyszíni ellenőrzésre kerüljön sor, amely a 

Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül, a korábban nem vizsgált időszakra és 

jogcímekre is kiterjeszthető. 

Az Áht. 59. § (3) bekezdése alapján a felülvizsgálat kiterjed az éves költségvetési beszámoló 

alapjául szolgáló dokumentumoknak a helyi önkormányzatnál, a helyi önkormányzat által alapított 

költségvetési szervnél, továbbá – szükség esetén – valamennyi érintett gazdálkodó szervezetnél és 

más jogi személynél történő ellenőrzésre is. 

Az Ávr. 109. § (2) bekezdése alapán a felülvizsgálatot a költségvetési évet követő év szeptember 

30-áig kell megkezdeni. 

Az Áht. 60. § (1) bekezdése alapján, ha a Kincstár a felülvizsgálat során az éves költségvetési 

beszámolóban közölt adatokhoz képest eltérést tár fel, hivatalbóli eljárásban megállapítja a helyi 

önkormányzatot megillető vagy az általa visszafizetendő támogatás összegét. 

Az Ákr. 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hatóság az illetékességi területén hivatalból 

megindítja az eljárást, ha ezt egyébként jogszabály előírja. 

Az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény 

elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés 

csak akkor mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az 

eljárást megszünteti. 

Az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap, mely 

határidőn belül – az Ákr. 50. § (4) bekezdése alapján – a döntés közlése iránt is intézkedni kell. 
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Az Ákr. 103. § (4) bekezdése alapján, ha a hatóság a hivatalból indított eljárásban az ügyintézési 

határidő kétszeresét túllépi, a jogsértés tényének megállapításán és a jogellenes magatartás 

megszüntetésére vagy a jogszerű állapot helyreállítására kötelezésen túl egyéb jogkövetkezményt 

nem alkalmazhat. Ez esetben ugyanazon ügyféllel szemben, ugyanazon ténybeli és jogi alapon nem 

indítható új eljárás. 

Az Áht. 60. § (3) bekezdése alapján az elsőfokú döntés ellen fellebbezésnek van helye. A 

közigazgatási perre az 57. § (6) és (7) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.  

Az Ávr. 113. § (1) bekezdés b) és c) pontjai alapján a helyi önkormányzat az elszámolás 

felülvizsgálata vagy az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés során keletkező fizetési és 

kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségét a Kincstár által megjelölt fizetési számlára történő 

befizetéssel teljesíti. 

Az Ávr. 113. § (3) bekezdése alapján a támogatások Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálata során a 

helyi önkormányzat a központi költségvetést megillető összeget a Kincstár Áht. 60. §-a szerinti 

határozatának véglegessé válásától számított tizenöt napon belül fizeti meg. 

Az Ávr. 113. § (4) bekezdése alapján, ha a visszafizetendő támogatás együttes összege vagy a 

fizetendő kamatok együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. 

Az Ávr. 113. § (5) bekezdése alapján, ha a visszafizetett támogatás a teljes visszafizetési 

kötelezettségre nem nyújt fedezetet, a teljesítést először az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet 

költségvetési kiadási előirányzatai terhére nyújtott költségvetési támogatások jogosulatlanul 

igénybe vett részére az igénybevétel szerinti sorrendben, majd a helyi önkormányzat általános 

működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összegére, ezt követően az ügyleti 

kamatra és a késedelmi kamatra kell elszámolni. 

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már – az e 

törvényben meghatározott kivételekkel – nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés 

közlésével áll be. 

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a 

hatóság döntése véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, vagy 

a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú 

hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével. 

Az Ákr. 82. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés 

visszavonása esetén véglegessé válik a döntés a lemondás vagy visszavonás hatósághoz való 

megérkezésének napján. 

Az Áht. 60/A. § (1) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat a támogatáshoz valótlan adatot 

szolgáltatott, az igénybe vett támogatást nem a megjelölt célra használta fel, a jogszabályban 

meghatározott arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, illetve a támogatásra vonatkozó 

valamely feltételt megszegett (a továbbiakban együtt: jogosulatlan igénybevétel) a támogatásról 

vagy annak a jogosulatlan igénybevétellel érintett részéről haladéktalanul köteles lemondani és azt 

visszafizetni. 

Az Áht. 60/A. § (2) bekezdése alapján jogosulatlan igénybevétel esetén és a visszafizetési 

kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a helyi önkormányzat jogszabályban meghatározott 

mértékű ügyleti, illetve azon felül késedelmi kamatot fizet. Ha a helyi önkormányzat visszafizetési 

kötelezettségnek nem tesz eleget, a Kincstár – az engedélyezett részletfizetés kivételével – 

beszedési megbízást nyújt be a kötelezett fizetési számlájára. 

Az Ávr. 114. § d) pontja alapján az Áht. 60/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a 

Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi önkormányzat az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat keretében 

megállapított fizetési kötelezettségét a határozat véglegessé válását követő kilencven napon belül 

nem teljesítette. 



9 

Az Áht. 60/A. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat kérelme alapján a visszafizetési és 

kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan – a késedelmi kamat kivételével – a Kincstár legfeljebb 

tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak 

ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A részletfizetésről hozott határozattal szemben 

nincs helye fellebbezésnek. A részletfizetési kérelem benyújtására meghatározott határidő 

elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. 

A részletfizetés iránti kérelem és a csatolandó dokumentumok a Kincstár honlapján a Nem 

lakossági ügyfelek / Önkormányzatok / Felülvizsgálati tevékenység / Felülvizsgálati tevékenység, 

helyszíni ellenőrzés / Pénzügyi rendezés – részletfizetés menüpontban találhatók meg. 

Az Ávr. 115. § (1) c) pontja alapján az Áht. 60/A. § (3) bekezdése szerinti részletfizetés iránti 

kérelem az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat esetén a határozat véglegessé válásától számított 

tizenöt napon belül terjeszthető elő. 

Az Ávr. 115. § (2) bekezdése alapján részletfizetés engedélyezése esetén a jogosulatlanul igénybe 

vett támogatási összegre vonatkozóan engedélyezett részleteket az utolsó részlet visszafizetés 

napjáig terheli késedelmi kamat. 

Az Áht. 60/A. § (4) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat a részletfizetést engedélyező 

határozatban foglalt fizetési kötelezettségének a határozatban foglaltak szerint nem tesz eleget, a 

visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal esedékessé válik. Ha az így 

keletkezett egyösszegű fizetési kötelezettséget a kötelezett az esedékessé válást követő tizenöt 

napon belül nem teljesíti, a Kincstár beszedési megbízást nyújt be a kötelezett fizetési számlájával 

szemben. 

Az Áht. 60/B. §-a alapján a helyi önkormányzat kérelme alapján a Kincstár által e törvény alapján 

benyújtott beszedési megbízás benyújtását a Kincstár legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb négy 

hónapra elhalasztja, vagy a már benyújtott beszedési megbízást visszavonja és legfeljebb négy 

hónappal később nyújtja csak be ismételten, ha a kérelmező igazolja, hogy az általa fizetendő 

munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését a beszedési megbízás érvényesítése 

veszélyeztetné. 

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi elszámolását az előzőekben részletezett jogszabályi 

előírások alapján vizsgálta felül. Az Önkormányzatot terhelő, illetve részére kiutalandó 

támogatások, illetve kamatok összegét a vonatkozó költségvetési törvények, továbbá az Áht. és az 

Ávr. felülvizsgálattal érintett költségvetési év december 31-én hatályos alábbi rendelkezései szerint 

állapította meg: 

– 2019. évi támogatások esetén: Áht.2019. 53/A. §, Ávr.2019. 98. §, 111-112. §. 

Jelen eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

illetékmentes. 

Az Igazgatóság hatásköre az Áht. 59-60. §-ain, valamint a Magyar Államkincstárról szóló 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdésén, 

illetékessége a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.  

Jelen határozat az előzőekben hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken, továbbá az Áht. 54. §  

(1) bekezdésén, az Ávr. 100. § (1)-(2) bekezdésein, a 109-110. §-ain, az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, 

81., 85. és 132. §-ain, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésén alapul. 

 

 

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Áht. 60. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 112. § 

(1) bekezdése, 116. § (1) bekezdése, 117. § (1) bekezdése és 118. §-a biztosítják. A jogorvoslat 

elektronikus előterjesztésének kötelezettsége az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésén alapul. 
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Kaposvár, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban. 

 

Tapsonyi Tünde igazgató nevében és megbízásából:  

 

 Sashalmi Judit 

 irodavezető  

 

Melléklet: 1 db (2019. évben igénybevett támogatásokra vonatkozóan az Igazgatóság 

megállapításai) 

Készült: elektronikus dokumentumként  

Kapják: Önkormányzat, elektronikus úton, hivatali kapun keresztül  

Irattár, nyomtatásban   



 

 

1. sz. melléklet a SOM-ÁHI/3162/12/2020. sz. határozathoz 

2019. évben igénybevett támogatásokra vonatkozóan az Igazgatóság megállapításai (dokumentum alapú felülvizsgálat és helyszíni ellenőrzés alapján)  
 

Sor-
sz. 

Jogcím (2019. évi Kvtv. szerinti hivatkozás és 

megnevezés) 
Beszámolóban elszámolt tényleges Igazgatóság által megállapított Különbség (+/-) 

Kvtv. 

éve 
melléklet megnevezés mutató összeg Felhasználás mutató összeg Felhasználás mutató összeg Felhasználás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10=7-4  11=8-5 12 

1 2019 2.m.III.3.c (1) szociális étkeztetés 22 1 217 920   21 1 162 560   -1 -55 360   

2 2019 2.m.I.1.b - I.1.f 
Település-üzemeltetéshez kapcs. 
feladatellátás tám. - beszámítás után 

0 8 238 000   0 8 238 000   0 0   

3 2019 2.m.I.1.c - I.1.f 
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - 
beszámítás után 

0 5 000 000   0 5 000 000   0 0   

4 2019 2.m.I.1.d - I.1.f 
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
támogatása -beszámítás után 

0 25 500   0 25 500   0 0   

5 2019 2.m.I.1.f kieg. I. 1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 0 6 153 581   0 6 153 581   0 0   

6 2019 2.m.I.1. - I.1.f 
I.1. A települési  önkormányzatok 
működésének támogatása 

  19 417 081 19 417 081   19 417 081 19 417 081   0 0 

7 2019 
2.m.III.3.e + 
III.3.ob 

falugondnoki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatás összesen 

12 3 100 000   12 3 100 000   0 0   

8 2019 
2.m.III.3.e(1) + 
III.3.o 

falugondnoki szolgáltatás 12 0   12     0     

9 2019 2.m.III.3. 
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám. 
- család és gyermekjóléti szolg./közp. kiv. 

  4 317 920 4 317 920   4 262 560 4 262 560   -55 360 -55 360 

10 2019 2.m. I.6. Polgármesteri illetmény támogatása   560 300     560 300     0 0 

11 2019 3.m. I.1. 
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatása 

  1 602 200     1 602 200     0 0 

12 2019 3.m. I.9. 
A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása 

  822 960     820 903     -2 057 -2 057 

13 2019 2.m. IV.1.d) 
Települési önkormányzatok nyilvános 
könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása 

  1 800 000     1 800 000     0 0 

14 2019 2.m. I.5. 
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2018. évi áthúzódó és 2019. évi 
kompenzációja 

  261 204     261 204     0 0 

15 2019 2.m. III.1. 
Szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék 

  153 090     153 090     0 0 

16 2019 2.m. III.2. 
A települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatása 

  4 321 000     4 321 000     0 0 



 

Sor-
sz. 

Jogcím (2019. évi Kvtv. szerinti hivatkozás és 

megnevezés) 
Beszámolóban elszámolt tényleges Igazgatóság által megállapított Különbség (+/-) 

Kvtv. 

éve 
melléklet megnevezés mutató összeg Felhasználás mutató összeg Felhasználás mutató összeg Felhasználás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10=7-4  11=8-5 12 

17 2019 1.m.IX. 
35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok 
kiegészítő támogatása 

  1 150 000     1 150 000     0 0 

18 2019 1.m.IX. 
37. cím A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelés hatásának 
kompenzációja 

  120 000     120 000     0 0 

19 2018 3.m. I.9. 
Előző évi A települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása 

  0     0     0 0 

20 2018 1.m.IX. 
Előző évi 64. cím A települési önk. 2017. évi 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcs. kieg. tám. 

  0     0     0 0 

21 2018 1.m.IX. 
Előző évi 81.cím Téli rezsicsökk.ben kor. 
nem rész. a vez. gáz- v. távfűtéstől elt. 
fűtőanyagot haszn. házt. egysz. tám. 

  1 264 000     1 264 000     0 0 

 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Sashalmi Judit


Egyedi azonosítója: MAK\sashalmij


Beosztása: irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda - Kaposvár


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár


A hitelesítés időpontja: 2020-12-03T11:49:49


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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