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I. Utasítások

A miniszterelnök 1/2016. (VII. 6.) ME utasítása  
a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2015. (VI. 19.) ME utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. § 
(1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2015. (VI. 19.) ME utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 5. és 6. §-a helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„5. § A miniszterelnöki biztos tevékenysége ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.
6. § A miniszterelnöki biztost tevékenysége ellátásában titkárság nem segíti.”

2. §  Hatályát veszti az Utasítás 1. §-ában az „(a továbbiakban: Ksztv.)” szövegrész.

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2016. (VII. 6.) MvM utasítása  
a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős 
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján Kandra Ildikót a Lakitelek Népfőiskola épületeinek 
rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét 2016. július 1-jétől 2016. december 31-éig látja el.
 (3) A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.

2. § (1) A  miniszteri biztos feladata a  Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő 
koordinációs feladatok ellátása, melynek során a miniszteri biztos
a) figyelemmel kíséri a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével kapcsolatos hazai 

és európai uniós források felhasználását,
b) közreműködik a  szükséges forrás biztosításában, amelynek keretében a  miniszteri biztos tesz javaslatot 

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására,
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c) felügyeli a Lakitelek Népfőiskola épületei rekonstrukciójának és fejlesztésének megvalósítását,
d) képviseli a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  Miniszterelnökséget a  feladatköréhez kapcsolódó 

egyeztetéseken, megbeszéléseken.
 (2) A miniszteri biztos

a) közreműködik a feladatával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,
b) gondoskodik az (1) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő szervezeti döntések előkészítéséről.

3. §  A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6)–(7) bekezdései alapján helyettes államtitkári illetménynek 
megfelelő összegű díjazásra jogosult.

4. §  A miniszteri biztos munkáját – a Ksztv. 38. § (9) bekezdés b) pontjára figyelemmel – az általa kijelölt szakértők segítik.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős 
miniszteri biztos kinevezéséről szóló 33/2015. (XII. 17.) MvM utasítás.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 2/2016. (VII. 6.) IM KÁT utasítása  
az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában foglaltak alapján, a köztisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 75. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

 1. Az  Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) Melléklete a Melléklet szerint módosul.

 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Molnár Zoltán s. k.,
  közigazgatási államtitkár



3294	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	29.	szám	

Melléklet a 2/2016. (VII. 6.) IM KÁT utasításhoz

1. §  Az Utasítás Melléklete a 23. alcímet követően az alábbi 23/A. alcímmel egészül ki:
„23/A. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
31/A. § Az Igazságügyi Minisztériumban a munkáltatói jogkör gyakorlói a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási 
államtitkár és a kabinetfőnökök.
31/B. § A munkáltatói jogkör gyakorlását a közigazgatási államtitkár a 2. függelék szerinti minta alapján, a miniszter, 
az  államtitkár és a  kabinetfőnök a  3. függelék szerinti minta alapján írásban átruházhatja. A  munkáltatói jogkör 
átruházása visszavonásig érvényes. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.”

2. § (1) Az Utasítás Függeléke helyébe az 1. függelék lép.
 (2) Az Utasítás a 2. függelék szerinti 2. és 3. függelékkel egészül ki.

1. függelék a 2/2016. (VII. 6.) IM KÁT utasításhoz

„1. függelék az 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasításhoz

Az Igazságügyi Minisztériumban képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek

1. Adminisztrációs munkakörökben az  igazgatásszervezői, jogi asszisztensi, irodavezető, segédlevéltáros, 
titkárságvezető, jegyzőkönyvvezető, valamint a gyors- és gépíró képzettség;
2. állami támogatásokra vonatkozó támogatási szerződések előkészítését ellátó, jogász végzettséget igénylő 
munkakörökben az európai uniós szakjogász képzettség, illetve közgazdász végzettség;
3. humánpolitikai munkakörökben a  humánmenedzsment-szakértő, okleveles humánszervező, személyügyi 
gazdálkodó, munkajogi szakjogász, közszolgálati személyügyi menedzser képzettség;
4. igazságügyi jellegű munkakörökben az európai jogi szakjogász, nemzetközi szakjogász, állam- és jogtudományi 
PhD, szabályozási (kodifikátor) szakjogász képzettség;
5. infokommunikációs jellegű munkakörökben az infokommunikációs szakjogász, informatikus képzettség;
6. jogszabály-előkészítési munkakörökben a szabályozási (kodifikátor) szakjogász képzettség;
7. közbeszerzési eljárások előkészítését, lefolytatását végző, jogász végzettséget igénylő munkakörben a közbeszerzési 
szakjogász képzettség;
8. perképviseleti tevékenységet ellátó jogász végzettséget igénylő munkakörben az egyes pertípusokhoz kapcsolódó 
szakjogászi képzettség, illetve igazgatásszervezői végzettség;
9. pénzügyi, gazdasági jellegű munkakörökben a jogász, gazdasági mérnök, igazgatásszervező, képesített könyvelő, 
számviteli ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi ellenőr, adótanácsadó, TB szakelőadó, 
valutapénztáros és valuta-ügyintéző, igazgatási ügyintéző, személyügyi és munkaügyi ügyintéző, számítógép-kezelő 
képzettség;
10. polgári jogi szerződések előkészítését végző, jogász végezettséget igénylő munkakörökben a  szerződéses 
feltételek tárgyát képező jogterületen megszerezhető szakjogászi képzettség, illetve közgazdász végzettség.”
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2. függelék a 2/2016. (VII. 6.) IM KÁT utasításhoz

„2. függelék az 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasításhoz

Munkáltatói jogkör átruházása

Alulírott …………………………… mint az Igazságügyi Minisztériumban munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult 
……………… napjától visszavonásig a Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjére, a főosztályvezető akadályoztatása 
vagy távolléte esetén a Személyügyi Főosztály főosztályvezető-helyettesére átruházom az alábbiakban meghatározott 
munkáltatói jogok gyakorlását:
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban jogszabály erejénél fogva bekövetkező változásokról szóló értesítés 

aláírása;
b) a  munkáltató mérlegelési jogkörébe nem tartozó munkáltatói intézkedések megtétele – ide nem értve 

a jogviszony megszűnésének eseteit –;
c) a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő munkáltatói igazolások, valamint a  gyakorlati időre (pl. jogi 

szakvizsgához szükséges gyakorlati idő) vonatkozó igazolás kiadása;
d) a  munkáltatói jogkör gyakorló által előzetesen jóváhagyott kezdeményezés alapján egyedi esetekben 

az általánostól eltérő munkarend megállapítása;
e) a hivatali szerv vezetője döntését követően – az állami vezetők kivételével – az eltérítéssel kapcsolatos okiratok 

aláírása.

Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.

Budapest, ……………………….
  ………………………………………. 
  munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása

3. függelék az 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasításhoz

Munkáltatói jogkör átruházása

Alulírott …………………………… mint az Igazságügyi Minisztériumban munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult 
……………… napjától visszavonásig a Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjére, a főosztályvezető akadályoztatása 
vagy távolléte esetén a Személyügyi Főosztály főosztályvezető-helyettesére átruházom az alábbiakban meghatározott 
munkáltatói jogok gyakorlását:
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban jogszabály erejénél fogva bekövetkező változásokról szóló értesítés;
b) a  munkáltató mérlegelési jogkörébe nem tartozó munkáltatói intézkedések megtétele – ide nem értve 

a jogviszony megszűnésének eseteit –;
c) a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő munkáltatói igazolások, valamint a  gyakorlati időre (pl. jogi 

szakvizsgához szükséges gyakorlati idő) vonatkozó igazolás kiadása;
d) a  munkáltatói jogkör gyakorló által előzetesen jóváhagyott kezdeményezés alapján egyedi esetekben 

az általánostól eltérő munkarend megállapítása.

Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.

Budapest, ……………………….
  ………………………………………. 
  munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása”
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III. Személyügyi közlemények

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei 2016. május 1.–2016. június 30. közötti időszakban

Kormányzati szolgálati jogviszony létesült

1. Tóth Eszter,
2. Varga Katalin Gabriella,
3. dr. Horváth Renáta,
4. Simon Péter 
kormánytisztviselőkkel.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

közös megegyezéssel
1. Czine Tamás,
2. Kiss Péter,
3. dr. Meczger Szabina 
kormánytisztviselőknek;

áthelyezéssel
1. Eperjesi Andrea,
2. Szabó Norbert 
kormánytisztviselőknek.

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei 2016. május hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

A munkáltatói jogkör gyakorlója

dr. Boldog Annát a Miniszteri Kabinet állományába,
Csimma Boglárkát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába, 
Domokos-Csörge Rékát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Gajdics Szilveszter Krisztiánt az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Galló Dalmát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Girgás Tímeát a Parlamenti és Adóügyekért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Horváth Doriszt a Közigazgatási Államtitkárság állományába,
Jaksa Katalint az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Kancsó Péter Zoltánt a Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság állományába,
Kocsisné Bartucz Györgyit az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Kosdiné dr. Gyurcsán Judit Annát a Miniszteri Kabinet állományába,
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Majtényi Mártont a Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Posztós Mónika Amarillát a Közigazgatási Államtitkárság állományába,
Spiegelberger Ádámot az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Stelli Tibort az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Szarka Esztert a Parlamenti és Adóügyekért Felelős Államtitkárság állományába,
Takács Ágnest az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Várvölgyi Tímeát a Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság állományába,
Vörös Szabolcsot az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába

kormánytisztviselőnek kinevezte;

dr. Demkó Ivettet a Közigazgatási Államtitkárság állományába 
osztályvezetőnek,
dr. Várpalotai Viktort a Pénzügyekért Felelős Államtitkárság állományába
kiemelt főosztályvezető-helyettesnek

kinevezte.

Egyéb intézkedés

A munkáltatói jogkör gyakorlója

Anduska Dánielt az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományában
főosztályvezető-helyettesi, 
Mayer Anitát a Pénzügyekért Felelős Államtitkárság állományában 
főosztályvezetői,
Lakatosné Lukács Zsuzsannát a Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság állományában 
főosztályvezető-helyettesi

munkakörbe helyezte; 

dr. Demkó Ivettnek a Közigazgatási Államtitkárság állományában
közigazgatási főtanácsadó,
dr. Gáspár Daniellának az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományában 
közigazgatási főtanácsadó,
Király Krisztinának a Miniszteri Kabinet állományában
szakmai tanácsadó,
Szujer Katalinnak az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományában 
szakmai főtanácsadó,
dr. Várvölgyi Tímeának a Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság állományában 
közigazgatási főtanácsadó 

címet adományozott;

dr. Nagy Judit vezetői munkakörét a Közigazgatási Államtitkárság állományában

megszüntette.

Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

Adorján Beáta,
Ambrus Andrea,
Annus Gábor,
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Ábrahám Rea,
Baán Viktor,
Csonka Erika,
Frikker Erika,
Gőbel Adrienn,
Hargitai Zsolt,
Hóbor Viola,
Huszka Renáta,
Kálmán Lajos,
Káposztás Nikoletta,
Kovács Viktória,
Lublóy Csaba,
Nagy Anna,
Nagy Erika,
dr. Nagy Gergely,
Péter Tamás,
Sarkadi Krisztina,
Steiler Gabriella Györgyi,
dr. Szabadyné dr. Kőszegi Márta Jozefin,
Szánti Gábor,
dr. Tama Regina Rozamunda,
Tóth Eszter,
Vörös Szabolcs

kormánytisztviselőknek.

A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerések adományozásáról

A legfőbb ügyész 

– az első ügyészi törvény kihirdetésének 145. évfordulója, az Ügyészség Napja alkalmából –

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EMLÉKÉRMET 

dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettesének; 

KOZMA SÁNDOR-DÍJAT 

dr. Bércesi Zoltán pécsi fellebbviteli főügyészhelyettesnek, 
dr. Fazekas Géza főosztályvezető-helyettes ügyésznek, 
dr. Görög Julianna legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyésznek, 
dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyésznek, 
dr. Martossy György Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészhelyettesnek, 
dr. Német Zsolt címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, kecskeméti járási és nyomozó ügyészségi vezető ügyésznek, 
dr. Sólyom Péter címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Zala megyei főügyészhelyettesnek; 
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VARGHA FERENC-DÍJAT 

dr. Borbély János Csongrád megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek, 
Fórizs Ferencné Hajdú-Bihar megyei főügyészségi tisztviselőnek, 
Gyüre Tibor Zoltán tanácsos, Békés megyei főügyészségi osztályvezetőnek, 
Horváthné Godó Erika tanácsos, legfőbb ügyészségi tisztviselőnek, 
Kővágó Ferenc Baranya megyei főügyészségi gépjárművezetőnek, 
Mitru Istvánné Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi irodavezetőnek,
dr. Nagy László Tibor, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetőjének, tudományos főmunkatársának, 
Tarján Istvánné szakmai tanácsadó, Pest megyei főügyészségi osztályvezetőnek, 
dr. Tisza Tamás Tibor Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek;  

ÜGYÉSZSÉGI EMLÉKGYŰRŰT 

dr. Dautlik Mária legfőbb ügyészségi tanácsos, ny. legfőbb ügyészségi ügyésznek, 
Gudlinné dr. Kovács Ibolya címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Csongrád megyei főügyészhelyettesnek, 
dr. Horváth Józsefné címzetes főügyészségi ügyész, ajkai járási ügyészségi ügyésznek, 
Ledneczkiné dr. Fritz Katalin címzetes főügyészségi ügyész, dunaújvárosi járási vezetőhelyettes ügyésznek, 
dr. Lendvai Mária címzetes főügyészségi ügyész, nagykátai járási ügyészségi ügyésznek, 
dr. Molnár Mária címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi 
csoportvezető ügyésznek, 
Rapcsó Gáborné Bács-Kiskun megyei főügyészségi irodavezetőnek, 
Ridács László tanácsos, központi nyomozó főügyészségi csoportvezetőnek, 
dr. Süveges Györgyike Mária címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Heves megyei főügyészségi csoportvezető 
ügyésznek, 
Szabadi Endre Kálmánné legfőbb ügyészségi irodavezetőnek, 
dr. Ujvári László György címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, veszprémi járási és nyomozó ügyészségi ügyésznek; 

MAGYAR ISTVÁN-DÍJAT 

dr. Aleku Mónika, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségen kirendeléssel szolgálatot teljesítő legfőbb ügyészségi 
ügyésznek, 
dr. Czillinger Judit Vas megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek, 
dr. Csicsák Zoltán fővárosi főügyészségi ügyésznek, 
Faragóné dr. Takács Katalin Adél címzetes főügyészségi ügyész, berettyóújfalui járási vezetőhelyettes ügyésznek, 
dr. Feketéné dr. Böröcz Emőke Ágnes Somogy megyei főügyészségi ügyésznek, 
dr. Gerencsér Balázs Szabolcs legfőbb ügyészségi ügyésznek, 
dr. Hipp Katalin fővárosi főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Horváth Orsolya Győr-Moson-Sopron megyei főügyészségi ügyésznek, 
dr. Horváth Péter győri fellebbviteli főügyészhelyettesnek, 
dr. Kaszáné dr. Horuczi Zsuzsanna szegedi fellebbviteli főügyészségi ügyésznek, 
dr. Kecskeméti Gyula pécsi járási és nyomozó ügyészségi csoportvezető ügyésznek, 
dr. Koncsek Kornél Tolna megyei főügyészségi ügyésznek, 
dr. Kontrát Richárd főosztályvezető-helyettes ügyésznek, 
dr. Kovács Margit Heves megyei főügyészségi ügyésznek, 
Kovácsné Soós Hajnalka pécsi fellebbviteli főügyészségi irodavezetőnek, 
dr. Megadja Csilla főügyészségi ügyész, budapesti IV. és XV. kerületi vezetőhelyettes ügyésznek, 
dr. Mile Ildikó Fejér megyei főügyészségi ügyésznek, 
dr. Oczella Pál címzetes főügyészségi ügyész, tiszafüredi járási vezető ügyésznek, 
dr. Ráczkó Veronika Zsuzsanna címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Veszprém megyei főügyészségi 
csoportvezető ügyésznek, 
dr. Rimóczy István nyíregyházi járási és nyomozó ügyészségi vezetőhelyettes ügyésznek, 
dr. Rövid Csaba címzetes főügyészségi ügyész, mb. szegedi járási és nyomozó ügyészségi vezető ügyésznek, 
dr. Surányi Ildikó Békés megyei főügyészségi ügyésznek, 
Szamosiné Tilk Gyöngyi Katalin Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi irodavezetőnek, 
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dr. Vágvölgyi Péter legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyésznek, 
dr. Vakon Tibor dabasi járási ügyészségi ügyésznek, 
dr. Varga Éva kecskeméti járási és nyomozó ügyészségi csoportvezető ügyésznek, 
dr. Vaszlavik Gabriella legfőbb ügyészségi ügyésznek; 

SZÉKELY FERENC-DÍJAT 

dr. Deák Zoltán kecskeméti járási és nyomozó ügyészségi ügyésznek, 
dr. Király Gábor András Vas megyei főügyészségi alügyésznek, 
dr. László Balázs fonyódi járási ügyészségi fogalmazónak, 
Rácsokné dr. Fügedi Zsófia Eszter miskolci járási és nyomozó ügyészségi ügyésznek, 
dr. Szőllősi Ildikó karcagi és tiszafüredi járási ügyészségi alügyésznek; 

EMLÉKTÁRGYAT 

Bán Judit szegedi fellebbviteli főügyészségi tisztviselőnek, 
Szélesiné Kajtár Ottilia budakörnyéki járási ügyészségi irodavezetőnek, 
Váradi Valéria sátoraljaújhelyi járási ügyészségi irodavezetőnek

adományozott. 
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IV. Egyéb közlemények

Pályázati felhívás Ózd város területén helyi autóbusszal végzett,  
menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására

Ózd Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján Ózd város területén helyi 
autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására pályázatot ír ki.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1. (tel.: 06-48-574-130, fax: 06-48-574-135)
Kapcsolattartó: Kovács Gábor, Településfejlesztési Osztály, ügyintéző, 3600 Ózd, Városház tér 1. II. em. 210.

 2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés ellátása Ózd városban közszolgáltatási 
szerződés keretében.

 3. A szerződés időtartama: 2017. január 1-től 2021. december 31-ig.

 4. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2017. január 1.

 5. Ajánlattételi határidő: 2016. szeptember 30. 10 óra.

 6. Az elbírálás módja
A kiíró a pályázati kiírásban meghatározott követelmények és bírálati szempontok alapján dönt, és a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

 7. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2016. november 30.

 8. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2016. december 15.

 9. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: Ára: 500 000 Ft + áfa.
Az ellenértéket az ajánlattevő átutalással teljesítheti az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. Ózdi Fiókjánál vezetett 11734121-
15350088 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás megvásárlása feltétele az eljárásban való részvételnek.

 10. A pályázók köre
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati 
kiírásban foglalt feltételeknek.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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