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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. június 28-i ülésére 

 

 

 
Tárgy: Tájékoztató Eplény Községi Önkormányzat 2010. évi egyes normatív hozzájárulások, 

illetve központi támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának 

Magyar Államkincstári vizsgálatáról  

 

Előadó: Fiskál János polgármester 

              

Előterjesztés tartalma: tájékoztató 

 

Szavazás módja: - 

 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

 

Láttam: 

 

 

 

 

 Sümegi Attila 

 aljegyző 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága a Magyar Köztársaság 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú melléklete, valamint a Magyar 

Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklete 

alapján 2010. évben igénybevett, az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások 

elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságát vizsgálta. (A helyszíni vizsgálatról 

készült Jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.) 

Az ellenőrzésre 2011 májusában került sor.  

Az ellenőrzött szervezeti egységek a következők voltak: 

 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

 

A fenti Intézmény vezetője, illetve munkatársai minden segítséget megadtak, és maximálisan 

együttműködtek az ellenőrzés során. 

 

Az ellenőrzés az alábbiakra terjedt ki: 

 Óvodai neveléssel kapcsolatos normatív támogatások a 2009/2010. és 2010/2011. 

nevelési évre vonatkozóan 

- Óvodai nevelés (8 hó, 4 hó) 

- Szociális juttatások (kedvezményes étkeztetés) 

Összegzés: 

Az ellenőrzés az óvodai nevelés tekintetében nem állapított meg eltérést.  

A szociális juttatások vizsgálata esetében a kedvezményes óvodai étkeztetés jogcímei 

esetében + - 1 fő eltérést állapított meg a vizsgálat, mely jogcímek közötti átcsoportosításból 

adódik. Az eltérés összességében e jogcím esetében nem okoz mutatószám változást, tehát 

önkormányzatunknak nem keletkezik visszafizetési kötelezettsége. 

Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a jegyzőkönyv csak a helyszíni vizsgálattal érintett 

jogcímekre vonatkozó megállapításokat tartalmazza, tehát 2010. év vonatkozásában az 

önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség, vagy esetlegesen kiutalandó támogatás ennek 

alapján nem állapítható meg, azt a Magyar Államkincstár által a dokumentumok alapján 

felülvizsgált jogcímeken megállapított eltérések még befolyásolhatják. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére. 

 

 

Eplény, 2011. június 21. 

 

 

 

 Fiskál János 

 polgármester 

 

 


