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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
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         x egyéb 
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.   
 
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Magyar Államkincstár a 2018. évi beszámoló felülvizsgálata során megállapította, hogy a 2017. évi 
C. tv. 2. melléklet III. 5. pontja alapján az Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 
igénybe vett állami támogatás tekintetében az Önkormányzat nem felelt meg az igénylési feltételeknek 
mivel az étkezési térítési díj nem az önkormányzat bevételét képezte.  
A Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖNKFO/126-2/2020. számú határozatát 2020.  
március 24-én kézhez vettük.  
A határozat 2.788.125 Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás, 29.698 Ft 
ügyleti kamat és 2019. április 5. napjától a teljesítés napjáig napi 77 Ft késedelmi kamat megfizetésére 
kötelezi a határozat kézhezvételétől számított 15. napon belül Nadap Község Önkormányzatát. 
 
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogellenes gyakorlatról történt tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, 2019. március 23-án módosította a pénzbeli és természetbeni szociális, 
valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) Önkormányzati rendeletét 
(Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(III.23.) Önkormányzati rendelete), 
ezzel biztosítva a jogszabálynak való megfelelést. A Magyar Államkincstár 2015. óta minden évben 
ellenőrizte az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai elszámolásának 
szabályszerűségét, a támogatások felhasználásának jogszerűségét. A felülvizsgálatok egyszer sem 
tártak fel szabálytalan vagy hibás elszámolási gyakorlatot.  

A MÁK felülvizsgálat megállapításai között is rögzítésre került, hogy az Önkormányzat a 
megállapított támogatás teljes összegét kötelező feladatai ellátására fordította.  
A különböző jogcímenként és intézményenként igényelt és elszámolt mutatószámok nem térnek el az 
Igazgatóság által megállapított mutatószámoktól. Mind a nyilvántartás, mind az adatszolgáltatás 
pontos, átlátható és nyomon követhető.  

Az Önkormányzat nem igényelt a gyermekétkeztetésre, illetve szociális feladatok egyéb 
támogatása jogcímre vonatkozóan olyan normatív támogatást, ami mögött nem történt valós 
felhasználás.  

A határozatban rögzített 2.788.125 Ft visszafizetési kötelezettség alapját képező létszámadatokat a 
határozat indokolása tartalmazza. Ezekből kitűnik, hogy minden érintett intézmény vonatkozásában a 
térítési díj fizetésére kötelezettek és a 100 % kedvezményezettek létszámára vonatkozóan egyaránt 
megállapításra került a fizetési kötelezettség. Utóbbiak esetében azonban az önkormányzatnak nem 
keletkezett volna a 2017. évi C. tv. 2. melléklet III. 5. pontja szerinti bevétele, hiszen részükre 
ingyenesen kell biztosítani a gyermekétkeztetést.  
A 100 % normatív kedvezményre jogosultak száma az Óvoda esetében 8 fő. 
 
 Az Önkormányzat a 2017. évi C. tv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. nb) pontja alapján 
átcsoportosította a 2. melléklet III. 5. pontja Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen fel 
nem használt kiadást a 2017. évi C. tv. 2. melléklet III. 2. pontja szerinti települési önkormányzatok 
szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímre. 
 
Önkormányzatunk a 2011. évi CXCV. törvény 60/A § (3) bekezdése alapján benyújtotta a 
részletfizetési kérelmet a Magyar Államkincstárhoz. Az ÖNKFO/326-2/2020. számú határozatban 
engedélyt kaptunk a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és ügyleti kamat 12 havi részletekben 
történő törlesztésére. Az első részletfizetési határidő 2020. május 30. 

2020. március 11-én hatályba lépett a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet, melyben a Kormány az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet 
Önkormányzatunkra is olyan terheket ró, amelyekkel még hetekkel ezelőtt sem lehetett számolni. A 
veszélyeztett korosztályról történő fokozott gondoskodás, a nehéz helyzetbe került családok segítése 
érdekében most minden erőforrásunkat a megnövekedett és megváltozott feladatok ellátására fordítjuk. 
 



Álláspontunk szerint most mindennél fontosabb, hogy a Kormánynak a járvány terjedésének lassítása 
érdekében tett erőfeszítéseit minden eszközünkkel támogassuk, és forrásainkat most erre fordítsuk. 
 
A különleges jogrenddel járó intézkedések költségkihatásairól még nem állnak rendelkezésünkre 
pontos számadatok és kimutatások, azonban a kormányzati intézkedések nyomán az önkormányzat 
tervezett bevételének jelentős csökkenésével kell számolnunk. A gépjárműadó önkormányzatot 
megillető 40 %-a elvonásra kerül.  
 
Mindezeken túl jelenleg – a helyzet kiszámíthatatlansága miatt – nem látható előre, hogy a 
járványügyi helyzet milyen további az önkormányzati költségvetést érintő kormányzati és helyi 
intézkedést tesz szükségessé.   
 
Tovább árnyalja a képet, hogy a szolgáltatás folyamatosságának biztosításának érdekében a 
kilátástalan gazdasági helyzet ellenére meg kell oldanunk az óvodai csoportbővítést. 2020/2021 
nevelési évben minimálisan 45 fő óvodás korú gyermeket kell elhelyezni az óvodában, melynek 
kapacitása maximum 29 fő. Jelenleg a maximálishoz képest + 15 fő belső átalakítással történő 
elhelyezésére van átmeneti engedélye az önkormányzatnak, mely engedély a nevelési év végén 2020. 
nyarán lejár. Ezért az óvodabővítés nem tűr halasztást. 
 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. 9 
pont lehetővé teszi az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtását az 
ilyen és ehhez hasonló esetekre.  
 
A fentiekben ismertetett körülmények miatt minden lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az 
Önkormányzat terheit csökkentsük, e körbe tartozik a pályázat beadása is. 
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Pályázat benyújtása  
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. 

9 pont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására 
 

Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

1. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet I.1. 9 pont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtását a Magyar Államkincstár felé fennálló fizetési kötelemre tekintettel jóváhagyom. 



 
2. Felkérem a jegyzőt és a pénzügyi irodavezetőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó, Vadasné Frideczki Magdolna 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 
 
 
 
 

Nadap, 2020. 04. 22.  

K.m.f. 

 

Köteles Zoltán Jenő Szabóné Ánosi Ildikó 
polgármester jegyző 
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