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kérelem elbírálása 

N-JÉ-I-11007/2012. számú végzés 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(Felügyelet) által a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhely: 6230 Soltvadkert, 
Ifjúság útja 4.) (Takarékszövetkezet) lefolytatott célvizsgálat során az Ügyfél vezető állású 
személye a vizsgálati jelentésre vonatkozó észrevételek előterjesztésére nyitva álló határidő 
meghosszabbítása iránt előterjesztett kérelmére (Kérelem) vonatkozóan, dr. Szász Károly, a 
Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az alábbi 

Az Ügyfél vezető állású személye Kérelmének helyt adok és az észrevételek előterjesztésére a 
vizsgálati jelentés kézhezvételétől számított 15. (tizenötödik) napig, azaz 2012. június 5. napjáig 
biztosítok határidőt. 

A végzés ellen önálló jogorvoslati lehetőségnek nincs helye, az csak az ellenőrzési eljárást lezáró 
határozattal együtt támadható meg. 

A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Psztv. 7. § a) pontján, valamint a Ket. 71. § 
(1) bekezdésén alapul. 

A végzést a Felügyeletnek a Psztv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében 
eljárva hoztam meg. 

A végzés elleni önálló jogorvoslati lehetőségek kizárásáról a Ket. 98. § (2)-(4) bekezdése 
rendelkezik. 

A végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdésének c) pontja és 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés 
napján jogerős. 

Budapest, 2012. május 24. 
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v é g z é s t 

hozom. 

Dr. Csere Bálint s.k., 
ügyvezető igazgató 

*Kérjük vá laszában hivatkozzon iktatószámunkra. Please refer to our reference number in vour response. 



Ez a kivonat a N-JÉ-I-11007/2012. számú végzés rendelkező részében és indokolásában 
foglaltakról készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 69/A. § (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
bekezdésében, valamint a 30. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. 

A kiadmány hiteléül: 

Dr. Szomolai Csaba 
ügyvezető igazgató-helyettes 
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