
















- Valamennyi határozati kivonaton a korábbi alapító okirat keltezése (2013. január 23.) eltér a törzskönyvi
nyilvántartásban szereplőtől (2019. október 1.)
- Valamennyi határozati kivonaton Kiscsehi (Süle Béla) és Lasztonya (Andrasekné Cser Mária) Községek
polgármesterének neve eltér a törzskönyvi nyilvántartásban szereplőtől (Süle Béla Endre, Andrasekné Cser
Mária Márta).
- Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2022. (VIII. 29.) határozati kivonatában
Muraszemenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete szerepel.

- A módosító okirat preambulumában kérem feltüntetni az előző alapító okirat számát (2/2019).
- A módosító okirat 1. pontjában a módosító rendelkezés szövege eltér a kitöltési útmutató 4. pontjában
szereplő szövegezéstől.
- A módosító okirat kitöltési útmutatójának 12. pontja alapján ügyelni kell arra, hogy a keltezés és az aláírás a
törzsszöveggel azonos oldalra kerüljön.

- A módosító okirat kitöltési útmutatójának 12. pontja alapján a módosító okirat mellé csatolt módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nem kell se elektronikusan, se papír alapon aláírni, arra az Ávr.
5. § (4) bekezdése alapján a Kincstár által kiállított záradék kerül. A fentiek alapján kérem az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat felülvizsgálatát.
-  Az  alapító  okirat  4.3.  pont  alapján  a  közös  önkormányzati  hivatal  látja  el  a  Bázakerettyei  Óvoda
Intézményfenntartó Társulás és a Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek
Köznevelési  Intézményi  Társulása  munkaszervezeti  feladatait.  Az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról  rendelkező  368/2011  (XII.  31.)  Korm.  rend.  167/A.  §  (4)  bek.  13.  pontja  alapján  a
törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó törzskönyvi jogi
személy  nevét,  címét,  PIR  számát.  A  fentiek  alapján  szükséges,  hogy  a  hivatkozott  társulások  B203
változásbejelentési  kérelem benyújtásával kezdeményezzék a munkaszervezeti  feladatokat ellátó közös
önkormányzati hivatal törzskönyvi nyilvántartásba vételét.
- Az alapító okirat kitöltési útmutatójának 1. pontja alapján ügyelni kell arra, hogy az alapító okirat

A(z)  BÁZAKERETTYE  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  (8887  Bázakerettye,  Fő  út  4)  által
benyújtott,  2022.  szeptember  hónap  13.  napján,  a  20-TNY-673-1/2022-811206  iktatószámon
érkeztetett, BÁZAKERETTYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (törzskönyvi azonosító:
811206)  megnevezésű törzskönyvi jogi személyre vonatkozó, "Változásbejelentés - Önkormányzati
költségvetési szerv" tárgyú kérelme hiányos az alábbiak szerint:
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Ügyintéző: Dr. Horváth Renáta
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Iktatószám: 20-TNY-673-2/2022-811206
Tárgy: Hiánypótlási felhívás törzskönyvi

nyilvántartási eljárásban

Zala Megyei Igazgatóság
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rendelkezéseinek  sorszámozása  folyamatos  maradjon.  Az  alapító  okirat  5.1.  pontjának  javítása  nem
szabályos, valamint hiányzik a formanyomtatvány szerinti 5.2. pont sorszámozása. A fentiek alapján az
alapító okirat 5. pontjának felülvizsgálata szükséges.
-  Az alapító  okirat  kitöltési  útmutatójának 25.  pontja  alapján az  5.1.  pontban meg kell  jelölni,  hogy a
költségvetési szerv vezetője milyen foglalkoztatási jogviszonyba kerül kinevezésre.
- Az alapító okirat kitöltési útmutatójának 57. és 61. pontja alapján az alapító okirat záró rendelkezését  teljes
egészében  el  kell  hagyni.  A  fentiek  alapján  kérem  a  módosító  okirat  záró  rendelkezését  módosító
rendelkezés, valamint az alapító okirat 6. pontjának felülvizsgálatát.
- A fenti hiányosságokat a módosító okiratban is szükséges átvezetni.

Tájékoztatom, hogy a törzskönyvi eljárás során hiánypótlás benyújtása a B600 - Hiánypótlás teljesítése
űrlapon,  jelen  végzés  iktatószámának  feltüntetésével,  valamint  a  szükséges  /  javított  dokumentumok
csatolásával történik.

A hiánypótlási felhívásnak 2022. szeptember 27-ig tehet eleget. A hiánypótlási felhívás teljesítésének
határideje az ügyintézési határidőbe beszámít.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, ennek hiányában a
kérelme nem bírálható el és tekintettel arra, hogy a törzskönyvi nyilvántartási eljárás hivatalból nem
folytatható, a kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárást megszüntetem.

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az eljárást
megszüntető végzés ellen indított közigazgatási perben támadható meg.

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A(z)  BÁZAKERETTYE  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  a(z)  BÁZAKERETTYEI  KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI  HIVATAL  megnevezésű  törzskönyvi  jogi  személyre  vonatkozó,
"Változásbejelentés - Önkormányzati költségvetési szerv" tárgyú kérelmet nyújtott be hatóságomhoz /
a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósághoz.

A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság a kérelmet megvizsgálta az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. §-a, 167/C. §-a, 167/E. §-a,
valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok alapján.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a
alapján, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a
tényállás tisztázása során felmerült  új  adatra tekintettel  az szükséges,  az eljáró hatóság határidő
megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 104. § (2) bekezdése
alapján a hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb 15 napos határidő állapítható meg.

A  kérelem  elbírálásához  a  fenti  jogszabályi  előírások  alapján  szükséges  a  rendelkező  részben
részletezett hiányok pótlása.

Végzésemet az Ákr. 44. §-a, 47. § (1) bekezdés b) pontja, 50. § (5) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, 81.
§ (1) bekezdése, 112. §-a,  valamint az Áht. 104. § (2) bekezdése alapján hoztam meg.
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A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra vonatkozó
hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.
31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.

Zalaegerszeg, 2022. szeptember 16.

Szabóné Mileji  Ágota  a  Magyar  Államkincstár  Zala  Megyei  Igazgatóság igazgatója  nevében és
megbízásából.

P.H.
Bizsók Mónika

államháztartási finanszírozási
osztályvezető

...........................................................

Kapják:

BÁZAKERETTYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (8887 Bázakerettye, Fő út 4)1.
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7)2.
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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: Bizsók Mónika


Egyedi azonosítója: KT20010


Beosztása: államháztartási finanszírozási osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2022.09.16 10:12:31


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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