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JÉ-I-10037/2012. számú végzés 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(Felügyelet) által a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 6230 
Soltvadkert, Ifjúság u. 4.) (Takarékszövetkezet) hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban, Dr. 
Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazás alapján az alábbi 

v é g z é s t 

hozom. 

A Takarékszövetkezet kérelemnek helyt adó és hivatalbóli döntést tartalmazó, 2012. március 
5. napján kelt JÉ-I-231/2012. számú határozatot az alábbiak szerint kijavítom. 

A határozat rendelkező részének 1. és 2. pontjában, továbbá az indokolásában több helyen 
hivatkozott JÉ-I-10036/2012. számú végzés száma helyesen: JÉ-I-10035/2012. számú végzés. 

A jelen végzés a JÉ-I-231/2012. számú határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

I n d o k o l á s 

A Takarékszövetkezet 2012. március 5. napján kérelmet (Kérelem) nyújtott be a 
Felügyeletre, amely a JÉ-I-10035/2012. számú végzés rendelkező része 1. és 2. pontjában 
foglalt felügyeleti intézkedések megszüntetésére irányult. 

A Felügyelet a Kérelemnek a JÉ-I-231/2012. számú határozatával helyt adott, továbbá 
hivatalból is döntött a JÉ-I-10035/2012. számú végzés egyes - a kérelemmel nem érintett -
intézkedéseinek megszüntetéséről. 

A határozat kiadmányozását követően a Felügyelet hivatalból észlelte, hogy a határozat 
számelírás miatt helytelenül tartalmazza a JÉ-I-10035/2012. számú végzés számát, az a 
határozat rendelkező részének 1. és 2. pontjában, illetve az indokolásában több helyen is 
helytelenül - JÉ-I-10036/2012. számú végzésként - szerepel. 

Tekintettel arra, hogy a Kérelemmel, illetve a Felügyelet hivatalbóli intézkedésével érintett 
végzés száma helyen JÉ-I-10035/2012. számú végzés, ezért a rendelkező részben foglaltak 
szerint a JÉ-I-231/2012. számú határozat rendelkező részben foglaltak szerinti kijavításáról 
döntöttem. 
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* * * 

A végzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 81/A. § (1) bekezdése alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított 
hatáskörben eljárva hoztam meg. 

A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 8 l/A. § (3) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2012. március 06. 

Ez a dokumentum a JÉ-I-10037/2012. számú végzés rendelkező részében és indokolásában 
foglaltakkal megegyezik. 

Dr. Csere Bálint s.k., 
ügyvezető igazgató 

A kiadmány hiteléül: 

Dr. Szomolai Csaba 
ügyvezető igazgató-helyettes 
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