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

önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai igénylésének ellenőrzése 

tárgyában első fokon eljáró hatóság, Pusztaszemes Községi Önkormányzat  

(8619 Pusztaszemes, Kossuth utca 53.) (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében a központi 

költségvetés IX. fejezetéből származó 2020. évi támogatások igénylése és igénylése évközi 

módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzése tárgyában meghozza az alábbi 

VÉGZÉST. 

Értesítem, hogy az Igazgatóság az Önkormányzat a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.)  

IX. fejezetéből származó támogatások igénylése és igénylése évközi módosítása 

megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai 

alapján 2020. június 16-án megkezdte.  

A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás 

felülvizsgálatára kerül sor:  

 

2020. évi Kvtv. 2. melléklet - III. 2. – Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 

támogatása - III.2.c (1) Szociális étkeztetés jogcím.  

A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje 60 nap.  

Az eljárás során költség nem merült fel. 

E végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az kizárólag az eljárást lezáró határozatban, 

vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §  

(1) bekezdése értelmében az Önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz 

kapcsolódó támogatásokat (a továbbiakban: támogatás) a Magyar Államkincstár  

(a továbbiakban: Kincstár) útján igényli, azok módosítását a Kincstár útján kezdeményezi, 

azokról a Kincstár útján mond le, és az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges 

adatszolgáltatást a Kincstár útján teljesíti. 
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Az Áht. 57. § (2) bekezdése alapján a Kincstár a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzi a 

támogatások igénylésének és módosításának megalapozottságát. Az ellenőrzést a Kincstár 

területileg illetékes megyei igazgatóságai folytatják le.  

Az Igazgatóság az igénylésben és évközi módosításban szerepeltetett mutatószámok 

megalapozottságára irányuló vizsgálata során az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 106. §  

(2) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet vesz fel.  

Amennyiben a hatósági ellenőrzés eredményeként az Igazgatóság álláspontja szerint a 

mutatószámok megalapozatlanok, úgy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból 

megindított eljárás keretében az Ávr. 106. § (4) bekezdése alapján legkésőbb az utolsó 

adatszolgáltatás-módosítási határidő leteltét megelőző ötödik napig az Áht. 57. §  

(3) bekezdése szerinti határozatban kötelezi az Önkormányzatot, hogy a mutatószámon az 

Igazgatóság által meghatározott változtatásokat a soron következő mutatószám módosításkor 

vezesse át. 

A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje tekintetében az Ákr. 50. § (1) bekezdésében és 

(2) bekezdés c) pontjában, a 98. §-ában és 100. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az 

ügyintézési határidő számításánál az Ákr. 50. § (1)-(6) bekezdéseiben, az 52. §  

(4) bekezdésében és a 103. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

Az Igazgatóság hatáskörét az Áht. 57. §-a, valamint a Magyar Államkincstárról szóló 

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

alapozza meg, illetékessége a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésén, 1. sz. mellékletén alapul.  

E végzés a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken, valamint az Ákr. 80-81. §-án, 104. § 

(1) bekezdés e) pontján, 104. § (3) bekezdésén alapul.  

Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112. §-a és a 116. §-a alapján zártam ki. 

  

Kaposvár, az elektronikus aláírás szerint 

 

 

Tapsonyi Tünde igazgató nevében és megbízásából:  

  

 

 Sashalmi Judit 

 irodavezető  

 

 

 

 

 

Készült: 1 példányban 

Kapják: Önkormányzat, elektronikus úton – Hivatali Kapu igénybevételével 

Irattár nyomtatásban 

 

 





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


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár


A hitelesítés időpontja: 2020-06-17T11:08:07


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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