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Utasítások

A földművelésügyi miniszter 11/2016. (X. 21.) FM utasítása
a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű
előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §		
A XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal
kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 6. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A szakmai kezelő a tárgyévi keretfelosztást az 5. melléklet szerinti „Keretfelosztás” című táblázat kitöltésével
készíti el, amennyiben ezt a keretfelosztás jellege és tartalma lehetővé teszi. Speciális esetben a keretfelosztás
– tartalmához és terjedelméhez igazodva – áttekinthető módon, más formátumban is elkészíthető.”
2. §		
Az Utasítás 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kötelezettségvállalások rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartásban a költségvetési támogatások
ütemezésére és elszámolására vonatkozó adatrögzítést a KF végzi.”
3. §		
Az Utasítás 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az előirányzatok fedezetet biztosítanak a kezelésükkel és működésükkel kapcsolatban felmerülő pénzügyi
tranzakciós illeték, továbbá a késedelmi kamatok vagy pótlékok összegére is.
(2) A lebonyolító szerv a késedelmi kamatok vagy pótlékok összegére akkor tarthat igényt, ha az önhibáján kívül és
nem érdekkörében eljárva keletkezett.”
4. §

(1) Az Utasítás 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakmai kezelőnek a kötelezettségvállalás dokumentumairól részletes nyilvántartást kell vezetnie annak
érdekében, hogy ne vállaljanak fedezet nélküli kötelezettséget. A szakmai kezelőnek a nyilvántartást a KF-fel
folyamatosan, de új kötelezettségvállalás esetén soron kívül egyeztetnie kell.”
(2) Az Utasítás 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az előirányzatok terhére vállalt tárgyévi kötelezettségek együttes összege – figyelembe véve az előző évről
áthúzódó kötelezettségeket is – nem haladhatja meg a tárgyévi előirányzat bevételekkel vagy előirányzat-átadásokkal
módosított összegét.”

5. §		
Az Utasítás 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kötelezettségvállalás dokumentumának módosítása esetén a pénzügyi ellenjegyzésre a kötelezettségvállalás
értéktől függetlenül a KF főosztályvezetője vagy főosztályvezető-helyettese jogosult, amennyiben a tervezett
módosítás nem érdemi jellegű, vagy nem a támogatás végösszegének számszaki módosítását érinti.”
6. §		
Az Utasítás 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakmai kezelő feladata, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján a kedvezményezettől a 3. mellékletben
szereplő átlátható szervezet feltételeinek való megfelelésről szóló nyilatkozatot, valamint az Áht. 55. §-a szerinti
adatokat legkésőbb a kötelezettségvállalás dokumentumának ellenjegyzését megelőzően beszerezze, továbbá ezek
alapján a kedvezményezett átláthatóságát megállapítsa. A kedvezményezett által átadott adatokat
a kötelezettségvállalás dokumentuma tartalmazza.”
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7. §		
Az Utasítás 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pályázati úton vagy egyedi döntés alapján nyújtott költségvetési támogatással kapcsolatban a szakmai kezelő köteles
a pályázati kiírás megjelentetése, illetve az egyedi döntésű támogatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt, továbbá
a szakmai és pénzügyi teljesítésigazolás kiadásáig folyamatosan vagy határidőre adatszolgáltatásokat teljesíteni
– a határon túli szervezet részére nyújtott támogatások kivételével – az alábbiak szerint:)
„b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.)
Korm. rendelet alapján a www.kozpenzpalyazat.gov.hu internetes felületre az Áht. 111. § (9) bekezdésében foglaltakra
tekintettel,”
8. §		
Az Utasítás 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A kötelezettségvállalás dokumentumában elő kell írni, hogy a kedvezményezett a kapott költségvetési
támogatást támogatásként továbbadni kizárólag az IfPF jogi és a KF pénzügyi felülvizsgálatát követően, a szakmai
kezelő hozzájárulása alapján jogosult, amennyiben azt a támogatási cél indokolja.”
9. §		
Az Utasítás 24. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A (6)–(9) bekezdés szerinti külön juttatások és bérek csak akkor számolhatók el a költségvetési támogatás
terhére, ha azok az elfogadott költségtervben már szerepeltek, és azokat az igénylő szakmai indokolással
alátámasztotta.”
10. §

(1) Az Utasítás 25. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a 25. § a következő
(8a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A teljesítést igazoló írásban nyilatkozik a kedvezményezett felé a beszámoló elfogadásáról, és amennyiben
szükséges, intézkedik a felhatalmazó levelek visszavonásáról is. Ezzel egy időben az 1. melléklet szerinti
„Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése adatlap” kitöltésével és annak a KF részére történő megküldésével
nyilatkozik a szakmai beszámoló elfogadásáról.
(6) A támogatás kifizetését, az előirányzat átcsoportosítását a szakmai kezelőnél arra jogosult személy kezdeményezi
az 1. melléklet szerinti „Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése adatlap” kitöltését és aláírását követően a KF-nél.
Az adatlapot az adott előirányzathoz kapcsolódó, aktuálisan érvényes aláírásmintán megadott módon kell aláírni,
az Ávr. 60. §-ának figyelembevételével.
(7) A kifizetés kezdeményezéséről szóló megkeresésnek tartalmaznia kell a szakmai kezelő azon nyilatkozatát, mely
szerint a támogatásra vonatkozó döntés a KMR-ben rögzítésre került.
(8) A szakmai kezelőnél teljesítésigazolásra jogosult személy által szabályszerűen kitöltött 1. melléklet szerinti
„Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése adatlap” megküldését követően a KF intézkedik a támogatások
folyósításáról a 4. melléklet szerinti „Kiadási utalvány” kitöltését és aláírását követően. A kiadási utalvány aláírására
(érvényesítő, kiadási utalvány ellenjegyzője, utalványozó) a miniszter által írásban meghatalmazott személyek
jogosultak.
(8a) A 4. melléklet szerinti „Kiadási utalvány” című adatlapon az érvényesítést az arra kijelölt személy végezheti el.
Amennyiben az érvényesítő az Áht. és az Ávr. előírásai betartásának ellenőrzése során – ideértve a szükséges aláírások
meglétének, az ellenjegyző nevének és az ellenjegyzés időpontja megjelölésének, a teljesítést igazoló jogosultságának
ellenőrzését is – jogszabályok megsértését tapasztalja, köteles azt az utalványozónak jelezni.”
(2) Az Utasítás 25. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A kötelezettségvállalás dokumentumában rendelkezni kell arról, hogy kit illet meg a támogatási összeggel
kapcsolatban a kedvezményezettnél keletkező kamat.”

11. §		
Az Utasítás 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Támogatási előleg államháztartáson kívüli kedvezményezett részére egy összegben vagy részletekben akkor
folyósítható, ha a kedvezményezett a korábban részére folyósított költségvetési támogatásairól
a) elfogadottan elszámolt, vagy
b) a beszámolót az aktuális folyósítást megelőzően benyújtotta, és az esetleges visszafizetési kötelezettségét
teljesítette, vagy annak részletfizetéssel történő teljesítéséről a támogatóval írásban megállapodott.”
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12. §		
Az Utasítás 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kötelezettségvállalás dokumentumában rendelkezni kell arról, hogy
a) a Kincstár körébe tartozó szervezetek kivételével az államháztartáson kívüli kedvezményezettet – amennyiben
a kötelezettségvállalás dokumentuma eltérően nem rendelkezik – a támogatással kapcsolatban elszámolási
kötelezettség terheli,
b) a kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó beszámolót
a megvalósított tevékenységnek, feladatnak, beszerzésnek a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott
befejezési határidejét követő legkésőbb 30. napig postai úton vagy személyesen nyújtja be a szakmai kezelőnek,
c) a beszámolót teljes egészében papír alapon kell benyújtani,
ca) a beszámoló egyes mellékletei elektronikus adathordozón (CD, DVD) kizárólag akkor nyújtatók be, ha azok nagy
terjedelme azt indokolja,
cb) a beszámoló mellékletét képező, a támogatás felhasználását igazoló számlákat a kedvezményezett által hitelesített
másolatban papír alapon kell benyújtani,
d) a beszámolás határidejének módosítása írásban kérhető a támogatótól a szerződésben meghatározott befejezési
határidő leteltét megelőző 15. napig, megjelölve a módosítás indokait, valamint
e) a kedvezményezett köteles a lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes és eredeti dokumentációját az ellenőrzésre
jogosult szervezetek felhívására bemutatni és rendelkezésre bocsátani.”
13. §		
Az Utasítás 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a 35. § a következő (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévi előirányzat terhére – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az Ávr. előírásainak figyelembevételével
összeállított, a Kincstár, az EMMI, a TVI, valamint a miniszter által jóváhagyott pályázati kiírást a miniszteri jóváhagyástól
számított 15 napon belül, de legkésőbb tárgyév április 30-ig közzé kell tenni a szakmai kezelőnek a Minisztérium
honlapján.
(4) A pályázati kiírás alapján benyújtandó pályázatok beadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy a pályázat
beadására a közzétételtől számított legalább 30 nap álljon rendelkezésre. Ettől eltérni az Ávr. 66. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint lehet.
(5) A pályázati kiírás lehet nyílt vagy meghívásos.”
14. §		
Az Utasítás a következő 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. § A támogatási döntéssel kapcsolatos eljárás során meg kell felelni az Áht. 56/B–56/D. §-a szerinti, a nyilvánosság
biztosítására vonatkozó előírásoknak, és a kapcsolódó adatszolgáltatást folyamatosan teljesíteni kell.”
15. §		
Az Utasítás 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kötelezettségvállalás dokumentumának módosítását az indokok felsorolásával bármelyik fél – a költségvetési
támogatás költségterve, a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje, valamint
az elszámolási határidő tekintetében – az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására
meghatározott véghatáridő letelte előtt legalább 15 nappal írásban kezdeményezheti. A pályázati kiírásban
meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási
kérelem nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a már megítélt támogatási
összeg növelésére, kivéve ha a többlet költségvetési támogatás biztosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdése alapján
indokolt.”
16. §		
Az Utasítás 52. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakmai kezelőnek vizsgálnia kell azt, hogy az egyedi támogatási igény szerinti feladat, tevékenység vagy cél
illeszkedik-e a Minisztérium által ellátott feladatok közé.”
17. §		
Az Utasítás 53. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyedi döntés alapján megítélt támogatással kapcsolatos szerződéskötési és beszámoltatási, ellenőrzési eljárás azonos
a pályázatok esetében leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy az egyedi támogatási kérelemnek legalább a következőket kell
tartalmaznia:)
„g) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy visszaigényli-e a támogatás terhére elszámolandó számlák
áfatartalmát vagy nem.”

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 53. szám

4953

18. §		
Az Utasítás 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/01/22/00 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése előirányzat
eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik, a korábbi évekről áthúzódó maradványok felhasználására kerül
sor a támogatási szerződés megkötését követően, közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel.”
19. §		
Az Utasítás 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat szakmai kezelője a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból,
illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási és kármegelőzési igények és az azokkal összefüggésben
felmerülő adminisztratív költségek, továbbá a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek
állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési, illetve a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos
intézkedések megalapozására és végrehajtására irányuló költségek vonatkozásában – a feladatkörét érintő
kérdésekben a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály egyetértésével – a Természetmegőrzési Főosztály, a védett
természeti területek állami tulajdonba vételével és a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos költségek
vonatkozásában a Földvagyon-gazdálkodási Főosztály.”
20. §		
Az Utasítás 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat szakmai kezelője – a feladatkörét érintő kérdésekben a Természetmegőrzési Főosztály
egyetértésével – a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály.”
21. §		
Az Utasítás 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/02/22/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok előirányzat esetén a támogatás rendelkezésre
bocsátása a támogatási szerződés vagy a megállapodás megkötését követően, közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel
történik.”
22. §		
Az Utasítás 72. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/02/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem
rendelkezik, a korábbi évekről áthúzódó maradványok, valamint a tárgyévben keletkező bevételek közvetlen módon,
fejezeti kifizetéssel átadásra kerülnek a Kincstár vagy az FM Igazgatás részére.”
23. §

(1) Az Utasítás 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat esetén a támogatás rendelkezésre bocsátása
a) a hatósági szerződés megkötését követően közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel történik,
b) a támogatói okirat kibocsátását követően előirányzat-átcsoportosítással történik,
c) során a pénzeszköz az együttműködési megállapodás megkötését követően átadásra kerül a végső kifizetést
teljesítő lebonyolító szerv részére a Herman Ottó Intézet kifizetési utasításainak megfelelően, vagy
d) a támogatási szerződés megkötését követően közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel történik.”
(2) Az Utasítás 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás kifizetője
a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja esetén a KF, valamint
b) az (1) bekezdés c) pontja esetén az MVH.”

24. §		
Az Utasítás a következő 84/A. §-sal egészül ki:
„84/A. § (1) A 20/03/21/00 Pálinka Nemzeti Tanács előirányzat esetén a támogatás rendelkezésre bocsátása
a támogatási szerződés megkötését követően közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel történik.
(2) Az előirányzat szakmai kezelője az Eredetvédelmi Főosztály.
(3) A szakmai kezelő szakmai teljesítésigazolása és kifizetésengedélyezése alapján a támogatás kifizetője a KF.”
25. §		
Az Utasítás 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/03/33/00 Lovas rendezvények támogatása előirányzat esetén a támogatás rendelkezésre bocsátása
a) fejezetek között megállapodás megkötését követően előirányzat-átcsoportosítással,
b) fejezeten belül a támogatói okirat kibocsátását követően előirányzat-átcsoportosítással vagy
c) a támogatási szerződés megkötését követően közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel
történik.”
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26. §		
Az Utasítás a következő 90/A. és 90/B. §-sal egészül ki:
„90/A. § (1) A 20/03/34/00 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása előirányzat esetén
a támogatás rendelkezésre bocsátása a támogatási szerződés megkötését követően közvetlen módon, fejezeti
kifizetéssel történik.
(2) Az előirányzat szakmai kezelője az Eredetvédelmi Főosztály.
(3) A szakmai kezelő szakmai teljesítésigazolása és kifizetésengedélyezése alapján a támogatás kifizetője a KF.
90/B. § (1) A 20/03/36/00 Agrármarketing célelőirányzat előirányzat esetén a támogatás rendelkezésre bocsátása
a támogatási szerződés megkötését követően közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel történik.
(2) Az előirányzat szakmai kezelője az Agrárpiaci Főosztály.
(3) A szakmai kezelő szakmai teljesítésigazolása és kifizetésengedélyezése alapján a támogatás kifizetője a KF.”
27. §

(1) Az Utasítás 92. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/04/07/00 Igyál tejet program előirányzat esetén a pénzeszköz az együttműködési megállapodás megkötését
követően átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.”
(2) Az Utasítás 92. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatás kifizetője az MVH.”

28. §

(1) Az Utasítás 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/04/08/00 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása előirányzat esetén
a) uniós társfinanszírozás keretében a pénzeszköz a termelői csoportok működési, valamint beruházási támogatására,
továbbá a termelői szervezetek működési alapjainak nemzeti támogatására az együttműködési megállapodás
megkötését követően kerül átadásra a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére, vagy
b) kizárólag tagállami finanszírozás keretében megvalósuló zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői
szervezetek támogatási feltételeit biztosító igazgatási feladatok végrehajtása, információk gyűjtése, informatikai
rendszer létrehozása és környezetvédelmi intézkedést megalapozó tanulmányok elkészítése érdekében a támogatás
rendelkezésre bocsátása előirányzat-átcsoportosítással történik az FM Igazgatás részére, ezt követően a Minisztérium
mint megrendelő vállalkozási szerződést köt a vállalkozóval a feladatok végrehajtására.”
(2) Az Utasítás 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás kifizetője
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén az MVH, valamint
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a KF.”

29. §

(1) Az Utasítás 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat esetén
a) a pénzeszköz az együttműködési megállapodás megkötését követően átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő
lebonyolító szerv részére, vagy
b) a támogatás rendelkezésre bocsátása jogszabályban meghatározottak szerint közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel
történik.”
(2) Az Utasítás 103. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.)
FM rendelet 1/B. §-a szerinti tájékoztatás megvalósítása érdekében az Agrárközgazdasági Főosztály intézkedik.”
(3) Az Utasítás 103. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás kifizetője
a) az (1) bekezdése a) pontja esetén az MVH vagy a NAV, valamint
b) az (1) bekezdése b) pontja esetén a KF.”

30. §

(1) Az Utasítás 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása előirányzat esetén
a) a támogatás rendelkezésre bocsátása a támogatási szerződés megkötését követően közvetlen módon, fejezeti
kifizetéssel történik,
b) a támogatás rendelkezésre bocsátása fejezetek között megállapodás megkötését követően előirányzatátcsoportosítással történik,
c) a támogatás rendelkezésre bocsátása fejezeten belül a támogatói okirat kibocsátását követően előirányzatátcsoportosítással történik,
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d) a korábbi évekről áthúzódó maradványok felhasználása során a támogatás rendelkezésre bocsátása a megállapodás
megkötését követően közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel történik,
e) a pénzeszköz az együttműködési megállapodás megkötését követően átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő
lebonyolító szerv részére, vagy
f ) a támogatás rendelkezésre bocsátása előirányzat-átcsoportosítással történik az FM Igazgatás részére, ezt követően
a Minisztérium mint megrendelő vállalkozási szerződést köt a vállalkozóval a feladatok végrehajtására.”
(2) Az Utasítás 104. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás kifizetője
a) az (1) bekezdés a)–e) pontja esetén a KF, valamint
b) az (1) bekezdés f ) pontja esetén az FM Igazgatás.”
31. §		
Az Utasítás 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása előirányzat esetén a támogatás
rendelkezésre bocsátása fejezeten belül a támogatói okirat kibocsátását követően előirányzat-átcsoportosítással
történik.”
32. §		
Az Utasítás a következő 115/A. §-sal egészül ki:
„115/A. § (1) A 20/18/00/00 Fejezeti stabilitási tartalék előirányzatot a Kvtv. 19. § (6) bekezdésében foglaltak szerint
2016. október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni.
(2) A Kvtv. 19. § (7) bekezdése szerint a Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt
a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti
átcsoportosításáról.”
33. §

(1) Az Utasítás 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Utasítás a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

34. §		
Az Utasítás
1.
6. § (5) bekezdésében az „59–61. §”szövegrész helyébe az „59. és 60. §”, a „87–89. §” szövegrész helyébe a „89. §”,
a „91–97. §” szövegrész helyébe a „90/A–97. §”,
2.
6. § (6) bekezdésében a „gondoskodnia” szövegrész helyébe a „haladéktalanul gondoskodnia”,
3.
7. § (1) bekezdésében a „minisztert havonta” szövegrész helyébe a „minisztert negyedévente, igény esetén
havonta”,
4.
8. § (3) bekezdésében az „igazolt költségeket is.” szövegrész helyébe a „igazolt költségeket is, melyekről
a lebonyolító szerv köteles tételes elszámolást benyújtani.”,
5.
13. § (8) bekezdésében az „az igazolások” szövegrész helyébe az „a 17–19. § szerinti igazolások”,
6.
13. § (10) bekezdésében a „csak a TVI” szövegrész helyébe a „kizárólag a TVI engedélye”, valamint a „jóváhagyó
nyilatkozata” szövegrész helyébe a „támogató nyilatkozata”,
7.
14. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „5 millió” szövegrész helyébe a „10 millió”,
8.
14. § (2) bekezdés e) pontjában a „közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII.” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII.”,
9.
19. §-ában a „15. § és a 16. §” szövegrész helyébe a „17. § és a 18. §”,
10.
25. § (3) bekezdésében az „okmányok” szövegrész helyébe a „megfelelő dokumentumok”,
11.
25. § (9) bekezdés a) és b) pontjában az „5 millió” szövegrész helyébe a „10 millió”,
12.
25. § (9) bekezdés b) és c) pontjában a „15 millió” szövegrész helyébe az „50 millió”,
13.
26. § (2) bekezdésében a „bevétele” szövegrész helyébe a „forrása”,
14.
27. § (3) bekezdésében az „összeg 2%-áig” szövegrész helyébe az „összeg legfeljebb 2%-áig”,
15.
39. § (1) bekezdésében a „szakmai kezelő fogadja” szövegrész helyébe a „szakmai kezelő vagy a lebonyolító
szerv fogadja”,
16.
41. § (2) bekezdés l) pontjában a „javasolt és szerződésben” szövegrész helyébe a „javasolt és a megvalósításra
vonatkozó szerződésben”,
17.
58. § (1) bekezdésében a „képező költség-” szövegrész helyébe a „képező részletes költség-”,
18.
75. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „átnyúló vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „átnyúló agrár- és
környezetvédelmi”,
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19.

78. § (1) bekezdésében az„Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
előirányzat” szövegrész helyébe az „Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
előirányzat”,
20.
96. § (3) bekezdésében az „Agrárközgazdasági” szövegrész helyébe az „Agrárpiaci”,
21.
107. § (5) bekezdésében a„jogosultak listáját” szövegrész helyébe a„jogosultak listáját, valamint a kártalanítással
összefüggésben felmerülő hatósági költségeket”
szöveg lép.
35. §		
Hatályát veszti az Utasítás
a)
15. § (2) bekezdése,
b)
37. §-a,
c)
61. §-a,
d)
87. és 88. §-a,
e)
100. § (5) bekezdés a) pontjában a „vagy a NÉBIH” szövegrész,
f)
105. § (5) bekezdésében az „a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,” szövegrész,
g)
3. melléklet II. fejezet 3. pont 3.4. alpontjában az „az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban/” szövegrész.
36. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 11/2016. (X. 21.) FM utasításhoz
1. Az Utasítás 3. melléklet I. fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott (név)
mint a(z) (cég)név
………………………………… (adószám) ……………………………… (beosztás/tisztség megnevezése) törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
a) alpontja szerint (a megfelelő szöveg aláhúzandó):
1.
egyházi jogi személy,
2.
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik,
helyi önkormányzat neve:
3.
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
állam neve:
4.
társulás,
4.1. társulás tagja,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
………………………………………… (helység), ………………………………… (dátum)
		
		

………………………………………
cégszerű aláírás, bélyegző”
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2. Az Utasítás 3. melléklet II. fejezet 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő alpont lép:
[3. Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt szervezet külföldi jogállásának megítéléséhez szükséges adatokról (a megfelelő
szöveg aláhúzandó):]
„3.3. a külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak; vagy
a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adó-visszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának [csoportos
adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és adó-visszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának]
hányadosa százalékban kifejezve nem éri el a 10%-ot, vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem
fizetett (fizet) társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív (a megfelelő szöveg aláhúzandó); nem kell
e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában van/a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) van/olyan államban van, amellyel Magyarországnak
hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír.”
3. Az Utasítás 3. melléklet III. fejezet 5. pontja a következő 5.1.4–5.1.8. alponttal egészül ki:
[Érintett szervezet neve:
5.1. A szervezet az I. számú nyilatkozat szerint a törvény erejénél fogva átlátható szervezet (a megfelelő szöveg aláhúzandó):]
„5.1.4. költségvetési szerv,
5.1.5. köztestület,
5.1.6. helyi önkormányzat,
5.1.7. nemzetiségi önkormányzat,
5.1.8. társulás,
5.1.8.1. társulás tagja.”
4. Az Utasítás 3. melléklet III. fejezet 5. pont 5.2.2.3. alpontja helyébe a következő alpont lép:
[Érintett szervezet neve:
5.2. A szervezet a II. számú nyilatkozatban foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbi adatok alapján:
5.2.2. Az érintett szervezet külföldi személy/az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi
társaság); és az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység, cím, postacím):]
„5.2.2.3. a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adó-visszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának
[csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és adó-visszatérítéssel csökkentett adó és
adóalapjának] hányadosa százalékban kifejezve nem éri el a 10%-ot, vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív
adóalap miatt nem fizetett (fizet) társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív (a megfelelő szöveg
aláhúzandó); nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában van/a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) van/olyan államban
van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, és amely államban valódi
gazdasági jelenléttel bír.”
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2. melléklet a 11/2016. (X. 21.) FM utasításhoz

„5. melléklet a 16/2015. (IX. 30.) FM utasításhoz

Keretfelosztás
A XII. FM fejezet …………… (az előirányzat címrendi besorolása, valamint megnevezése) fejezeti/központi kezelésű előirányzat …… évi keretfelosztása
ÁHT azonosító: ……
a Magyarország …… évi központi költségvetéséről szóló …… évi …… törvény …… melléklete alapján az eredeti előirányzat összege ………… forint
Kifizetés jogcíme, a felhasználás célja

Kedvezményezett

Összeg
(adatok forintban)

a kedvezményezett
megnevezése

adott tétel összesen

Részösszegek
(adatok forintban)

Forrás

a kifizetés jogcímének, a felhasználás céljának megnevezése, a feladat rövid
leírása, megnevezése, több tétel esetén felsorolása, áttekinthető bemutatása
…… évi eredeti/módosított/
átcsoportosított előirányzat/
bevétel összege

…… évi eredeti/módosított/
átcsoportosított előirányzat/
bevétel összege
…… évi eredeti/módosított/
átcsoportosított előirányzat/
bevétel összege

Az ………… (az előirányzat címrendi besorolás, megnevezése) fejezeti/központi kezelésű előirányzat
…… évben rendelkezésre álló kerete összesen (szükség esetén az eredetitől történő eltérésre is lehet utalni,
akár külön sorban is feltüntethető)

…… évi eredeti/módosított/
átcsoportosított előirányzat/
bevétel összege
…… évi eredeti előirányzat összege (szükség esetén
az eredetitől történő eltérésre is lehet utalni)

Megjegyzés: (Amennyiben valamilyen kiegészítés, többletinformáció, magyarázat megjelenítése szükséges a táblázat adataihoz vagy azok értelmezéséhez.)
A keretfelosztás mellékletét képezi továbbá a feladatleírást tartalmazó …/…/…. iktatószámú feljegyzés, a keretfelosztás mellékleteként csatoljuk a nyertes pályázatokat tartalmazó
táblázatot/döntési listát/…/…/…. iktatószámú Miniszteri döntést stb.
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Az előirányzat kezelésével kapcsolatban felmerült tranzakciós illeték
a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján
(amennyiben van ilyen)

A XII. FM fejezet …………… (az előirányzat címrendi besorolása, megnevezése) fejezet/központi kezelésű előirányzat …… évi keretfelosztását jóváhagyom:

………………………………………………………………………………………………………………………
Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter”
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Budapest, dátum
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A honvédelmi miniszter 55/2016. (X. 21.) HM utasítása
az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek
állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenység ellátásával kapcsolatos egyes szervezési
feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. §		
Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti
szervezetekre terjed ki.
2. §

(1) Az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével,
felújításával összefüggésben az önkormányzati, valamint egyházi temető- és emlékhelyfenntartók, illetve civil
szervezetek részére a központi költségvetés terhére kiírásra kerülő pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) szervezetében új, igazgatóságszintű szervezeti elem
kerül létrehozásra.
(2) A HM HIM létszámkeretét úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az (1) bekezdés szerinti létrehozásra kerülő
igazgatóság működéséhez feltétlenül szükséges létszámon felül a HM HIM létszámkerete nem haladja meg az utasítás
hatálybalépését követő harmadik munkanapon meghatározott létszámkeretét. A létszámemelésre vonatkozó javaslat
összeállítása során felül kell vizsgálni a HM HIM szervezetét és fel nem töltött beosztásainak szükségességét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pályáztatási tevékenységgel összefüggő feladatokat a HM parlamenti államtitkárának
(a továbbiakban: HM PÁT) felügyeletével a HM HIM parancsnoka koordinálja.
(4) A HM HIM az (1) bekezdés szerinti feladattal összefüggésben biztosítja:
a)
az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek felkutatását
és dokumentálását;
b)
a hadisírok és hősi emlékhelyek felújításával összefüggésben a több ütemben kiírásra kerülő pályázati
felhívások előkészítését, kiírását, értékelését;
c)
a kiírt pályázaton támogatást elnyert önkormányzatokkal, egyházakkal, temető- és emlékhelyfenntartókkal
történő kapcsolattartást;
d)
a pályázaton elnyert támogatás keretében elvégzett felújítási munkák monitoringját, a pályázati cél
megvalósulásának ellenőrzését;
e)
a hadisírok és emlékhelyek felújítás előtti és felújítást követő állapotát rögzítő dokumentáció kezelését;
f)
az a)–e) pontok szerinti feladatokkal összefüggésben szükséges, valamint a hadisírgondozás ágazaton belüli
feladatmegosztására vonatkozó szabályozók kidolgozását és felterjesztését, ide nem értve a fejezeti kezelésű
előirányzatok kezelésére és felhasználására, valamint az azokkal történő gazdálkodásra vonatkozó
szabályozókat.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti felkutatás és dokumentálás feladataiban a HM HIM parancsnok megkeresése alapján
a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt katonai szervezetek közreműködnek.

3. §

(1) A HM HIM parancsnokának javaslata és a HM PÁT feladatszabása alapján a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról
és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a HM HIM munkaköri
jegyzékének módosítását HM Tervezési és Koordinációs Főosztály készíti elő, majd gondoskodik arról, hogy
a HM HIM munkaköri jegyzékének módosítástervezetének a HM HIM fel nem töltött beosztásainak felülvizsgálatára is
figyelemmel végrehajtott egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése és a jóváhagyott
HM HIM munkaköri jegyzék módosításának kiadása ezen utasítás hatálybalépését követő harmadik munkanapig
megtörténjen.
(2) A HM HIM munkaköri jegyzéke helyesbítői íve hatálybalépésének időpontja ezen utasítás hatálybalépését követő
negyedik munkanap.
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(3) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges új beosztások rendszeresíthetősége érdekében
a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke a HVK Személyzeti
Csoportfőnökséggel együttműködve az MH hadrendje szerinti szervezetek tartósan üres beosztásai törlésére
vonatkozó javaslatát ezen utasítás hatálybalépését követő második munkanapig terjeszti fel a Honvéd Vezérkar
főnöke (a továbbiakban: HVKF) részére. A HVKF ezen utasítás hatálybalépését követő harmadik munkanapig intézkedik
az MH hadrendje szerinti szervezetek tartósan üres beosztásainak törlésére.
4. §		
A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes
szervezetek racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: 38/2016. HM utasítás) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A HM HIM szervezeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszerébe kerül az első világháborúban életüket
vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati
tevékenység ellátása, és az azzal összefüggő feladatok ellátására új igazgatóságszintű szervezeti elem kerül
létrehozásra.”
5. §		
A 38/2016. HM utasítás 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A HM HIM átalakításának következtében a HM HIM új szervezeti rend szerinti működésének kezdő napja az első
világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével,
felújításával összefüggő pályázati tevékenység ellátásával kapcsolatos egyes szervezési feladatokról szóló
55/2016. (X. 21.) HM utasítás hatálybalépését követő nap.”
6. §		
A 38/2016. HM utasítás 5. § (2) bekezdésében a „következtében az új” szöveg helyébe a „következtében
a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel az új” szöveg lép.
7. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) A HVKF intézkedik ezen utasításban meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó támogatási feladatok
biztosítására.
(3) Az első világháborús hadisírok és hősi emlékhelyek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati
tevékenységgel összefüggő feladatokat érintően szükségessé váló jogszabály- és közjogi szervezetszabályozó
eszközmódosítások tervezetét – ide nem értve a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésére és felhasználására, valamint
az azokkal történő gazdálkodásra vonatkozó szabályozókat – az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző
Parancsnoksággal együttműködve a HM HIM jelen utasítás hatálybalépését követő tizedik napig készíti elő és küldi
meg a HM Jogi Főosztály részére.

		

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 27/2016. (X. 21.) KKM utasítása
a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél a Nemzetközi fejlesztési együttműködés
és humanitárius segélyezés előirányzattal kapcsolatos eljárási rendről
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében, valamint
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a fejezeti
kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás 1. melléklet 10. §
c) pontjára, a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél a Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
előirányzattal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §		
Jelen utasítás hatálya
a)
a központi költségvetésről szóló törvénynek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) fejezetében a Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés fejezeti
kezelésű előirányzatra – a Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások jogcímcsoport kivételével,
b)
a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési
fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében
megállapított, a) pont szerinti előirányzat költségvetési maradványára
[az a)–b) pont a továbbiakban együtt: előirányzat] terjed ki.

II. Fejezet
NEFE munkacsoport
1. A NEFE munkacsoport vezetője, tagjai
2. §		
Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítési és javaslattételi feladatok ellátását – a Humanitárius
segélyezés jogcímcsoport kivételével – munkacsoport (a továbbiakban: NEFE munkacsoport) végzi.
3. §		
A NEFE munkacsoport elnöke a Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztály (a továbbiakban: NEFEFO) vezetője.
4. §		
A NEFE munkacsoport állandó tagjai
a)
a Miniszteri Kabinet képviselője,
b)
a Biztonságpolitikai és Nemzetközi Együttműködésért Felelős Államtitkári Titkárság képviselője,
c)
a Nemzetközi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság képviselője,
d)
a Költségvetési Főosztály vezetője,
e)
a Jogi Főosztály vezetője,
f)
a napirendi ponttal, illetve a napirenden szereplő előirányzattal érintett területi, valamint szakmai önálló
szervezeti egységek vezetője.
5. §		
A NEFE munkacsoport elnökét és állandó tagjait az általuk delegált, az adott önálló szervezeti egység munkatársa
helyettesítheti.
6. §		
A NEFE munkacsoport ülésein tanácskozási joggal – az elnök egyetértésével – esetileg meghívottak is részt vehetnek.

2. A NEFE munkacsoport feladatai
7. §		
A NEFE munkacsoport feladatai különösen a következők:
a)
dönt a pályázat kiírásáról,
b)
szakmailag értékeli a benyújtott pályázatokat, illetve támogatási kérelmeket,
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c)

d)
e)
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javaslatot tesz a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 20/2015.
(XI. 24.) KKM utasítás [a továbbiakban: 20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás] szerinti kötelezettségvállaló
(a továbbiakban: kötelezettségvállaló) részére az egyes pályázatok, illetve támogatási kérelmek támogatására,
csökkentett támogatási összeggel történő támogatására vagy azok elutasítására,
javaslatot tesz a befogadott pályázatok rangsorára,
javaslatot tesz a támogatási szerződés lényeges elemeit érintő módosításra.

8. §		
A pályázatok, illetve támogatási kérelmek NEFE munkacsoport általi elbírálását követően, a NEFE munkacsoport
javaslata alapján a kötelezettségvállaló hozza meg a döntést.

3. A NEFE munkacsoport titkára
9. §

(1) A NEFE munkacsoport titkári feladatait a NEFEFO szavazati joggal nem rendelkező, kijelölt munkatársa látja el.
(2) A titkár
a)
intézkedik a NEFE munkacsoporti ülések előkészítése és összehívása iránt,
b)
a munkacsoporti ülésekről jegyzőkönyvet készít, és azt hitelesítésre az elnöknek bemutatja, majd a hitelesített
jegyzőkönyvet megküldi a NEFE munkacsoport tagjainak,
c)
gondoskodik a NEFE munkacsoporti ülés összehívása nélküli szavazás előkészítéséről,
d)
ellátja az elnök által a NEFE munkacsoport működésével összefüggő, esetileg rábízott további feladatokat.

4. A NEFE munkacsoport működési rendje
10. §

(1) A NEFE munkacsoport szükség szerint ülésezik.
(2) A munkacsoporti ülést a NEFE munkacsoport elnöke által jóváhagyott napirend alapján és időpontban kell összehívni.

11. §

(1) A meghívót legalább három munkanappal az ülés előtt kell kézbesíteni a NEFE munkacsoporti tagoknak és
a meghívottaknak. A NEFE munkacsoport tagjai a meghívóhoz csatoltan megkapják a munkacsoport napirendjén
szereplő előterjesztéseket.
(2) A meghívónak tartalmazni kell az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt ülés időpontját.
(3) Ha a megismételt ülés is határozatképtelen, akkor a kötelezettségvállaló a NEFE munkacsoport javaslatának bevárása
nélkül dönthet az előterjesztésről.

12. §

(1) Az az állandó NEFE munkacsoporti tag, aki a munkacsoporti ülésen akadályoztatása miatt nem tud részt venni,
és az 5. § szerint nem delegál helyettest, kivételesen indokolt esetben a NEFE munkacsoport napirendjén szereplő
kérdésekről előzetesen, írásban közli a szavazatát.
(2) Az írásbeli szavazatot zárt borítékban az elnöknek kell átadni legkésőbb az ülést megelőző munkanapon. Az elnök
az írásban megküldött szavazatot a NEFE munkacsoport ülésén – az egyes napirendi pontokhoz fűződő szavazást
követően – ismerteti.

13. §

(1) A NEFE munkacsoport határozatképességét napirendi pontonként kell vizsgálni.
(2) A NEFE munkacsoport határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak több mint ötven százaléka az ülésen jelen
van, illetve szavazatát a 12. §-ban foglaltak szerint előzetesen átadta.
(3) Határozatképtelenség esetén egy alkalommal megismételt ülést kell tartani.

14. §

(1) A NEFE munkacsoport állandó tagjait egyenlő szavazati jog illeti meg.
(2) A döntésekre vonatkozó javaslatokat a NEFE munkacsoport nyílt szavazással és a távollévők írásbeli szavazatai alapján,
egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
(3) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

15. §		
A NEFE munkacsoport üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a jelenlévők
felsorolását, a napirendi pontonként leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a javaslatokat, továbbá az esetleges
különvéleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti.
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(1) A NEFE munkacsoport elnöke a NEFE munkacsoport 7. § szerinti feladatainak ellátását ülés tartása nélkül is lehetővé
teheti, és azt a napirendi pontok jóváhagyásával és a napirenden szereplő előterjesztések tagok részére – elektronikus
úton – történő megküldésével, a titkár útján kezdeményezheti.
(2) A NEFE munkacsoport állandó tagjai számára a napirendi pontok és az előterjesztések kézhezvételétől számított
legalább három munkanapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat – elektronikus úton – megküldjék
az elnök részére.
(3) Az ülés tartása nélküli szavazás során ezen utasítás határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szavazási eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek
a NEFE munkacsoport elnöke részére, amennyi szavazati joggal rendelkező munkacsoporti tag jelenléte
a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
(4) Ha bármely NEFE munkacsoporti tag a munkacsoporti ülés megtartását kéri, és azt a napirendi pontok és
az előterjesztések kézhezvételétől számított egy munkanapon belül jelzi, a NEFE munkacsoport elnökének az ülést
össze kell hívnia.
(5) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő munkanapon – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően
érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napját követő munkanapon – a NEFE munkacsoport elnöke
megállapítja a szavazás eredményét, és azt írásban közli a NEFE munkacsoport tagjaival.

III. Fejezet
Felterjesztés
17. §		
A NEFE munkacsoport elnöke a 2. §-ban foglaltaktól eltérően is gondoskodhat a javaslatnak a NEFEFO vezetője
tevékenységét irányító helyettes államtitkár és államtitkár részére – jóváhagyás céljából – történő felterjesztéséről.

IV. Fejezet
Költségvetési támogatások
1. Pályázati eljárás
18. §		
A NEFE munkacsoport a pályázatok elbírálását a pályázati kiírásban foglaltak szerinti időtartamra figyelemmel végzi el.
19. §		
Pályázatok elbírálása esetén a munkacsoporti ülés meghívójához mellékelni kell a munkacsoporti tag részére
a pályázatok kivonatát. A munkacsoporti tag – kérésére – a NEFE munkacsoport titkáránál a teljes pályázati
dokumentációba betekinthet, és arról másolatot készíthet.

2. Költségvetési támogatás iránt kérelem
20. §

(1) A költségvetési támogatás iránti kérelem elbírálásakor vizsgálni kell
a)
a költségvetési támogatást igénylő (a továbbiakban: igénylő) adatait tartalmazó 1. melléklet szerinti adatlap,
b)
az igénylő létesítő okirata vagy az igénylő jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat
és az igénylő nyilvántartás szerinti adatait tartalmazó kivonat,
c)
az igénylő képviselőjének pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírásminta vagy az aláírásminta közjegyző által hitelesített másolata,
d)
a költségvetési támogatás iránti kérelemben megjelölt tevékenységről, projektről, programról vagy feladatról
(a továbbiakban: tevékenység) készített tartalmi összefoglaló,
e)
a 20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás 6. és 7. függelékei szerinti nyilatkozatok,
f)
az igénylő pénzforgalmi számláját, annak nemzetközi azonosítóit, valamint a számlavezető pénzforgalmi
szolgáltató nevét és székhelyét tartalmazó, az igénylő pénzforgalmi szolgáltatója által kiállított igazolás,
g)
ha azt jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély egyszerű
másolata,
h)
a 2. melléklet szerinti költségterv
meglétét.
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(2) Amennyiben az igénylő belföldi szervezet, az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kérelem elbírálásakor vizsgálni kell
a)
a 3. melléklet szerinti nyilatkozat,
b)
a 20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás 5. függelék szerinti nyilatkozat
meglétét.
(3) Amennyiben az igénylő külföldi személy vagy szervezet, az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kérelem elbírálásakor
vizsgálni kell
a)
a 4. melléklet szerinti nyilatkozat,
b)
a külföldi személy vagy szervezet erre irányuló kezdeményezése esetén, magyarországi pénzforgalmi számlával
rendelkező szervezet által adott befogadó nyilatkozat
meglétét.

3. Költségvetési támogatási döntés
21. §

(1) A költségvetési támogatási döntésre vonatkozó javaslat elkészítése során a NEFE munkacsoport figyelembe veszi,
hogy a támogatni tervezett tevékenység milyen mértékben
a)
illeszkedik a külgazdasági, külpolitikai stratégiához,
b)
alkalmas az előirányzat céljának megvalósítására,
c)
felel meg a pályázati kiírásban megfogalmazott konkrét követelményeknek,
d)
erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,
e)
alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a kedvező Magyarország-kép kialakításának elősegítésére,
f)
biztosít saját forrást.
(2) A NEFE munkacsoport költségvetési támogatási döntésre vonatkozó javaslata tartalmazza különösen
a)
a támogatandó tevékenység célját és rövid összefoglalását,
b)
az igénylő megnevezését,
c)
a tervezett kötelezettségvállalás forrásának pontos megjelölését (a fejezeti kezelésű előirányzat nevét és
az Áht. azonosítóját),
d)
az igényelt támogatási összeget és a folyósítás devizanemét,
e)
a támogatási összeg forrásmegosztását a működési és a felhalmozási kiadások szerint.

4. Költségvetési támogatási szerződés módosítása
22. §		
A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján beérkezett,
a támogatott indokolással ellátott kérelme vagy a támogató kezdeményezése alapján módosítható.

V. Fejezet
Az adomány, segély és felajánlás szabályai
23. §

(1) Az előirányzat terhére pénzbeli és tárgyi adomány, segély, felajánlás arra irányuló kérelem, a Kormány határozata vagy
kiemelt humanitárius válsághelyzet esetén a kötelezettségvállaló eseti döntése alapján nyújtható.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kérelem különösen a humanitárius segítségnyújtásra szoruló közösség segítségkérése,
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontja szerinti külképviselet
kezdeményezése, nemzetközi szervezetek humanitárius felhívása, valamint nemzetközi humanitárius
segítségnyújtásban közreműködő szervezet kérelme.

24. §		
A kötelezettségvállaló az adomány, a segély és a felajánlás nyújtásáról az eset összes körülményének mérlegelésével
és a hatékonysági szempontok figyelembevételével
a)
humanitárius és fejlesztési mandátummal rendelkező nemzetközi szervezet pénzforgalmi számlaszámára
utalással,

4966

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 53. szám

b)
c)
dönt.

a humanitárius válsághelyzettel érintett ország kormányzati vagy helyhatósági szerve – nemzetközi pénzbeli
adomány, segély és felajánlás fogadására létrehozott – pénzforgalmi számlaszámára utalással vagy
egyoldalú jognyilatkozattal, illetve két- vagy többoldalú szerződéssel

25. §		
Az egyoldalú jognyilatkozat, valamint a két- vagy többoldalú szerződés tartalmazza
a)
a kedvezményezett nevét és címét, a képviselőjének nevét, a pénzforgalmi számlaszámát és nemzetközi
azonosítóit, valamint a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának nevét és székhelyét,
b)
hivatkozást az alapjául szolgáló kérelemre, a Kormány határozatára vagy a kötelezettségvállaló eseti döntésére,
c)
az adomány, segély és felajánlás felhasználási céljának leírását,
d)
az adomány, segély és felajánlás értékét vagy összegét, valamint a pénzbeli teljesítés devizanemét,
e)
az adomány, segély és felajánlás forrását jelentő fejezeti kezelésű előirányzat pontos megnevezését, címrendi
besorolását és államháztartási azonosítóját,
f)
a kötelezettségvállaló által szükségesnek tartott egyéb adatokat, körülményeket.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
26. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.
27. §		
Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az előirányzat felhasználása során a 20/2015. (XI. 24.) KKM utasítást
kell alkalmazni.
28. §		
Hatályát veszti a 20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás 2. §-a és az 1. melléklet 12. függeléke.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 27/2016. (X. 21.) KKM utasításhoz

ADATLAP
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

A költségvetési támogatási kérelemben megjelölt projekt címe:

I.
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÓJÁNAK ADATAI*
1. A költségvetési támogatási kérelem benyújtójának megnevezése/cégneve:

2. A költségvetési támogatási kérelem benyújtójának címe/székhelye:

II.
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ (A TOVÁBBIAKBAN: IGÉNYLŐ) ADATAI
1. Az igénylő megnevezése/cégneve:

2. Az igénylő címe/székhelye:

3. Az igénylő képviselőjének adatai:
A) Neve: …………………………………………………………………………………………………………………
B) Beosztása: ……………………………………………………………………………………………………………
4. Az igénylő értesítési címe [elektronikus, postai, telefon- és faxszám – kérjük, hogy a ténylegesen elérhetőségét
biztosító adato(ka)t adja meg]:
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5. Az igénylő működési formája:
……………………………………………………………………………………………………………………………
A) Az igénylő nyilvántartásba vételét elrendelő szerv megnevezése:
……………………………………………………………………………………………………………………………
B) A nyilvántartásba vételét igazoló okirat száma, kelte:
……………………………………………………………………………………………………………………………
C) A nyilvántartási száma:
……………………………………………………………………………………………………………………………
D) Az igénylő jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység:
Igen


Nem


6. Az igénylő adóazonosító száma:
7. Az igénylő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozó adatok:
A) A pénzforgalmi számlaszám, devizaneme és nemzetközi azonosítója (IBAN):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
B) A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye és nemzetközi azonosítója (SWIFT):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Amennyiben az igénylő civil szervezet vagy közalapítvány, kérjük, hogy adja meg a következő adatokat:
A) A szervezet típusa és formája**:

B) A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti, hatályos létesítő okiratának kelte:

C) Amennyiben a szervezet közhasznú jogállással bír, a közhasznú jogállás megszerzésének időpontja:

D) A szervezet – létesítő okirat szerinti – célja:

E) Alapítvány esetében a vagyonfelhasználás módja:
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9. Részesült-e korábban a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy jogelődje által nyújtott költségvetési
támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, kérjük, hogy adja meg a következő adatokat:
Elnyert költségvetési
KKM/jogelőd
szervezeti egység

Pályázott összeg (Ft)
Év

támogatási összeg

Projekt megnevezése

(Ft)

(előirányzat megnevezése)
nettó

bruttó

nettó

III.
A PROJEKTRE VONATKOZÓ ADATOK
1. Reláció (a projekt helyszíne):

2. A projekt célterülete, a projekt típusa:

3. A projekt megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja (év/hó/nap – év/hó/nap):

bruttó
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4. A projekt rövid ismertetése magyar és angol nyelven (legfeljebb 2500-2500 karakter):

5. Az igényelt költségvetési támogatás összege (Ft):
A) Saját forrás összege (Ft):

B) Egyéb támogatás (a forrás megnevezése és összeg) (Ft):

C) A projekt teljes összege (= igényelt összeg + saját forrás + egyéb támogatás) (Ft):
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6. Előleget igényel-e?
Igen


Nem


Amennyiben igényel előleget, kérjük, hogy adja meg annak indoklását és a költségvetési támogatáshoz
viszonyított mértékét (%), valamint összegét (Ft):

7. Kíván-e több részletben elszámolni, a részteljesítés lehetőségével élni?
Igen


Nem


Amennyiben igen, milyen ütemezésben kíván élni a részteljesítés lehetőségével? [Kérjük, hogy jelölje meg
a részbeszámoló(k) tervezett benyújtásának időpontját (időpontjait) és a lehívni kívánt részösszege(ke)t.]

8. A megpályázott projekt vonatkozásában nyújtott-e be más pályázatot?
Igen


Nem


Ha igen, kérjük, hogy adja meg a következő adatokat:
Pályázott összeg (Ft)
Pályázatot kiíró szervezet

Év

Projekt megnevezése
nettó

bruttó
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9. A megpályázott projekt vonatkozásában részesült-e egyéb támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, kérjük, hogy adja meg a következő adatokat:
A támogatást nyújtó
szervezet

Pályázott összeg (Ft)
Év

nettó

10. Projektvezető és kapcsolattartó adatai:
Projektvezető neve és beosztása:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

Kapcsolattartó neve és beosztása:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

Elnyert támogatási összeg
(Ft)

Projekt megnevezése
bruttó

nettó

bruttó
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11. Partnerszervezet a relációban:
A partnerszervezet neve:
A partnerszervezet címe/székhelye:
A felelős vezető neve és beosztása:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
12. Aláírások:

A költségvetési támogatási kérelmet benyújtó/
igénylő képviselője:

Projektvezető:

Hely és dátum:

Hely és dátum:

Kitöltési segédlet:
* Az adatlap I. 1. és 2. pontjai szerinti adatokat akkor kérjük megadni, ha a költségvetési támogatási kérelem
benyújtójának személye (például nagykövetség) nem egyezik meg költségvetési támogatást igénylő személyével.
** Az adatlap II/8. pont A) alpontjához:
– egyesület esetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 95. § a) pont vonatkozó alpontjára hivatkozással is kérjük megadni a szervezet formáját;
– az alapítvány típusa mellett kérjük, hogy rögzítse azt is, hogy az alapítványhoz lehet-e csatlakozni (nyílt vagy zárt
alapítvány).
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2. melléklet a 27/2016. (X. 21.) KKM utasításhoz

KÖLTSÉGTERV
Költségterv NEFE projekt

Pályázó, Támogatott neve
Támogatott neve és címe
Projekt elnevezése
Év
Végrehajtás tervezett időtartama
(összesen, hónap)
Projekt teljes költségvetése összesen
(HUF)

Hónap

Hó

... sz. melléklet

Év

Hó

Dátum:
tól…ig
0

Igényelt pályázati támogatás összege
összesen (HUF)

0
Összes kalkulált kiadás (Ft)
I.

KIADÁSOK

Egység

Egység ár/díj
Meny-nyiség
(bruttó)

A. PROJEKTSZEMÉLYZET
(vezetés, tanácsadók, hazai és helyi
szakértők)személyi kiadások összesen

II.

Nettó költség

0

III.

Fize-tendő
ÁFA

0

Egyéb személyi jellegű kiadás,
tételesen (helyi munkaerő
foglalkoztatásának költsége is)
B. KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK
ÖSSZESEN

0

0,00%

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0

0

0,00%

IX.

X.

Saját forrás

Társfinanszírozó
(partner)
hozzájárulása

Kért előleg
tételesen (Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%
0,00%

Szakértő 2. napidíja

0

0

0,00%

0
0

0
0

0,00%
0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0
0

0,00%
0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

Terembérlet I. (szemináriumok)
Terembérlet II. (konferencia)
Oktatási, konferencia stb. eszközök
bérbevétele
Segédanyagok nyomdai költségei
C1. Segédanyagok CD költségei
Szervezetfejlesztési segédeszk. (média,
marketing megjelenés)
Egyéb közvetlen dologi költségek
tételes felsorolása (kivéve az előadói
honoráriumokat
C2. Belföldi közlekedési költségek össz
Gépkocsi üzemanyag: NAV által
megadott 9 Ft/km norma alapján
C2.
kalkulált üzemanyagköltség
Belföldi menetjegy
C3. Anyagok, készletek, posta, fénymásolás,
sokszorosítás stb. össz.

0

0

0

KKM

Saját és egyéb forrás (Ft)

0

0

0

0

VIII.

0

0

0

0

VII.

TELJES
Vissza nem
ELSZÁMOLElszáigényelhető le
HATÓ
molható
nem vonható
PROJEKT
költség (I+V)
ÁFA
KÖLTSÉG %ában

0

C1. Projekt tevékenység (pl. oktatás) dologi
költségei összesen

0

0

VI.

Megbízott külső szakértő külföldi
napidíja

Szakértő 3. napidíja
Szakértő 4.napidíja
Saját alkalmazottak külföldi napidíja a
feladat megjelölésével
B. Repülőjegy + reptéri illeték (útvonal
megjelöléssel)
Vasúti jegy (útvonal megjelöléssel)
Szállásköltség (legfeljebb 3*-os szálloda
számolható el)
Helyi közlekedés költségei a kiküldetés
alatt
Egyéb kiküldetéssel kapcsolatos
költségek, tételesen
C. A PROJEKTHEZ KÖZVETLENÜL
KAPCSOLÓDÓ (PLD. OKTATÁSSAL
KAPCSOLATOS) DOLOGI KÖLTSÉ-GEK
ÖSSZESEN

0

V.

Vissza
igényelhető,
levonható
ÁFA

Bruttó költség (I+II)

Szakértő 1
Szakértő 2
Szakértő 3
A. Szakértő 4

Kért támogatás (Ft)
IV.

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0,00%

0
0

0
0

0,00%
0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

C3.

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0
0

0,00%
0,00%

D. Működési és adminisztrációs költségek
összesen**
(számlával
igazolandó, a projekthez kapcsolódó
telefon, fax, Internet, villany, irodabérlet
költségek)

0

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

D1. Esetleges, kalkulált árfolyamveszteség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0

0

0
0
0
0
0

0

D2. Egyéb (külföldi telephellyel kapcs. költs.)
D2.

0
0
0
0
0

0

0

0

0

E. Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0
0

0,00%
0,00%
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D1.

E1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés,
felszerelés, jármű felújítása)
E1.

0
0

(megnevezés)
(megnevezés)

E2. Beruházások

0

0

Immateriális javak vásárlása, létesítése
Ingatlanok, földterület vásárlása,
létesítése
E2. Gépek, berendezések, felszerelések
vásárlása
Járművek vásárlása
Egyéb (megnevezés)
E3. Berendezések (számítógép, szoftver,
oktatási segédeszközök

0

0

A PÁLYÁZATBAN KÉRT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (KKM FINNANSZÍROZÁS)
ÖSSZESEN
A PÁLYÁZÓ TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁSA (SAJÁT FORRÁS) ÖSSZESEN
(minimum E sor VI. oszlop 10 %-a)
A TÁRSFINANSZÍROZÓ HOZZÁJÁRULÁSA ÖSSZESEN

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

E3.
F. TELJES ELSZÁMOLHATÓ PROJEKT-KÖLTSÉG ÖSSZESEN (=A+B+C+D= 100%):

0

0
0

0

0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%
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3. melléklet a 27/2016. (X. 21.) KKM utasításhoz

BELFÖLDI SZERVEZET NYILATKOZATA
költségvetési támogatási kérelemhez
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:
nyilvántartásba vételi végzés száma:
adószám:

TB törzsszám:

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számlaszám:
elektronikus elérhetőség:
telefax:
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
1. az általam képviselt szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy
vámtartozása nincs. Tudomásul veszem, hogy részemre költségvetési támogatás nem folyósítható, amíg lejárt
esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes költségvetési
támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül.
2. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a támogató
vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak
az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), lakhelyének (székhelyének), adószámának, adóazonosító
jelének kezelésére.
3. Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstári Monitoring Rendszerben nyilvántartott adataimhoz
a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési
támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék,
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
4. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs az Európai Unió tradicionális saját forrás címen tartozása.
5. Kijelentem, hogy a kérelemhez csatolt, mellékletben foglalt adatok, információk, dokumentumok teljes körűek,
valódiak és hitelesek, a költségvetési támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot nem szolgáltattam, ilyen nyilatkozatot nem teszek/nem tettem.
6. Kijelentem, hogy költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott vagy szerződésből eredő
akadálya nincs.
7. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a kapott költségvetési támogatás felhasználása során a vonatkozó
jogszabályok szerint jár el, és fokozott figyelemmel érvényesíti a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási
előírásokat.
8. Tudomásul veszem, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) nyilvántartja
a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés lényeges tartalmi elemeit, valamint a támogatási szerződés
teljesítésével és a költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos adatokat.
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9. Hozzájárulok az általam képviselt szervezet támogatási igényében foglalt adatainak, valamint a támogatásra
vonatkozó adatok, így a költségvetési támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a költségvetési támogatás
tárgya, a költségvetési támogatás összege nyilvánosságra hozatalához.
10. Kijelentem, hogy a kapott költségvetési támogatás tekintetében a beszámolási és elszámolási kötelezettségemet
teljesítem.
11.
a)

b)

c)

d)

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános forgalmi
adó levonására
FFjogosult,
FFnem jogosult.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános
forgalmi adó
FFadóterhét áthárítja,
FFnem hárítja át.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános forgalmi
adó bevallás elkészítésekor
FFlevonást, visszaigénylést érvényesít,
FFlevonást, visszaigénylést nem érvényesít.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi
adómentes adóalanynak
FFminősül,
FFnem minősül.

12. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában foglaltakat is
figyelembe véve – megfelel.
13. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás
alatt, szervezetünk ellen jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és tudomásul veszem, hogy az ebben esetlegesen bekövetkezett
változásokról a támogatott tevékenység lezárásáig bezárólag bejelentési kötelezettség terhel.
14. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló törvényben foglalt
FFközzétételi kötelezettségének eleget tett,
FFkötelezettség szempontjából nem releváns szervezet.
15. Kijelentem, hogy
FFa költségtervben feltüntetett saját forrás rendelkezésre áll,
FFa támogatott tevékenység teljes egészében támogatásból valósul meg.
(Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás,
kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő
szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatás.)
16. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége,
amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
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17. Nyilatkozom, hogy
FFa támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött és a megvalósításához szükséges hatósági
engedélyekkel rendelkezem,
FFa támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött és a megvalósításához szükséges hatósági
engedélyeket legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a minisztérium rendelkezésére bocsátom,
FFa támogatott tevékenység megvalósítása hatósági engedélyhez nem kötött.
Kelt:
		

Aláírás/cégszerű aláírás

4. melléklet a 27/2016. (X. 21.) KKM utasításhoz

KÜLFÖLDI SZERVEZET NYILATKOZATA
költségvetési támogatási kérelemhez
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vételt elrendelő szerv:
nyilvántartásba vételét igazoló okirat száma:
adószám:
pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számlaszám:
elektronikus elérhetőség:
telefax:
képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
1. a kérelemhez csatolt mellékletben foglalt adatok, információk, dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
2. az általam képviselt szervezet nem áll felszámolási, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt,
és az ebben esetlegesen bekövetkezett változásokról a támogatott tevékenység lezárásáig bezárólag bejelentési
kötelezettség terhel,
3. az általam képviselt szervezet a kapott költségvetési támogatás felhasználása során a vonatkozó jogszabályok
szerint jár el, és fokozott figyelemmel érvényesíti a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat,
4. az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása
nincs,
5. az általam képviselt szervezetnek ………………………………………………………………………… (a székhely,
illetve telephely szerinti ország) felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs.
6. Hozzájárulok, hogy a támogató e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az állami adó- és vámhatóságtól
és az önkormányzati adóhatóságtól.
7. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása,
illetve az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.
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8. Tudomásul veszem, hogy a támogató nyilvántartja a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés lényeges
tartalmi elemeit, valamint a támogatási szerződés teljesítésével és a költségvetési támogatás felhasználásával
kapcsolatos adatokat.
9. Kijelentem, hogy költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott vagy szerződésből eredő
akadálya nincs.
10. Hozzájárulok az általam képviselt szervezet támogatási igényében foglalt adatainak, valamint a támogatásra
vonatkozó adatok, így a költségvetési támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a költségvetési támogatás
tárgya, a költségvetési támogatás összege nyilvánosságra hozatalához.
11. Kijelentem, hogy a kapott költségvetési támogatás tekintetében beszámolási és elszámolási kötelezettségemet
teljesítem.
12. Kijelentem, hogy a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában szervezetünk más pályázaton is
részt vett, illetve Magyarország vagy más állam költségvetéséből támogatást igénybe vett az alábbiak szerint:
Támogató szervezet megnevezése

Támogatás tárgya

Pályázott összeg

Elnyert összeg

13. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek Magyarország központi költségvetéséből folyósított
támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
14. Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt szervezet részére költségvetési támogatás nem folyósítható, amíg
lejárt esedékességű, meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásom van, illetve a megítélt
és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül.
15. Hozzájárulok, hogy a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában részt vevő szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak
a Kincstári Monitoring Rendszerben nyilvántartott adatokhoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésben
elhelyezkedésétől függetlenül – hozzáférjenek.
16. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében magyarországi
általános forgalmi adó levonására
FFjogosult,
FFnem jogosult.
17. Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.
Kelt:
		

Aláírás/cégszerű aláírás
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A nemzetgazdasági miniszter 20/2016. (X. 21.) NGM utasítása
a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2016. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai
és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 2/2016. (II. 25.) NGM utasítás
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §		
A Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2016. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és
központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 2/2016. (II. 25.) NGM utasítás (a továbbiakban:
NGM utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az NGM utasítás 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 20/2016. (X. 21.) NGM utasításhoz

1. Az NGM utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat előtti rendelkezésben az „előirányzattal” szövegrész helyébe
a „vagy törvényi módosított előirányzattal” szöveg lép.
2. Az NGM utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:
(Sor-

Cím-

szám

szám

Alcímszám

Jogcímcsop.
szám

Jogcím-

Megnevezés

Szakmai kezelő

Kezelőszemélyzet
nélküli automaták
bekötésének
támogatása

Adó- és Vámigazgatási
Főosztály

szám

Szakmai felügyeletet gyakorló
felsővezető)

„
6a.

25

02

14

00

Adószabályozásért
és számvitelért felelős
helyettes államtitkár
”

3. Az NGM utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:
(Sor-

Cím-

szám

szám

Alcímszám

Jogcímcsop.
szám

Jogcím-

Megnevezés

Szakmai kezelő

Pest megyei
fejlesztések

Területfejlesztési
Tervezési Főosztály

szám

Szakmai felügyeletet gyakorló
felsővezető)

„
9a.

25

04

05

00

Gazdaságtervezésért
és versenyképességért
felelős helyettes
államtitkár
”

4980

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 53. szám

4. Az NGM utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:
(Sor-

Cím-

szám

szám

Alcímszám

Jogcímcsop.
szám

Jogcím-

Megnevezés

Szakmai kezelő

Irinyi Terv
iparstratégiai
támogatásai

Kiemelt Vállalati
és Tudásgazdasági
Főosztály,
Ipari és Építésgazdasági
Főosztály

Szakmai felügyeletet gyakorló
felsővezető)

szám

„
15a.

25

05

08

00

Kiemelt vállalati
kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár,
Belgazdaságért felelős
helyettes államtitkár
”

5. Az NGM utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor-

Cím-

szám

szám

Alcímszám

Jogcímcsop.
szám

Jogcím-

Megnevezés

Szakmai kezelő

Nemzetközi
tagdíjak,
nemzetközi
kapcsolattal
összefüggő
feladatok

Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok Főosztály,
Ipari és Építésgazdasági
Főosztály,
Munkaerőpiaci Programok
Főosztály,
Munkaerőpiaci Főosztály,
Munkaerő-közvetítési
és Koordinációs Főosztály,
Területfejlesztési Tervezési
Főosztály,
Adópolitikai és Nemzetközi
Adózási Főosztály,
Versenyképességi Főosztály

Szakmai felügyeletet gyakorló
felsővezető)

szám

„
17.

25

07

02

00

Nemzetközi gazdasági
kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár,
Belgazdaságért felelős
helyettes államtitkár,
Munkaerőpiacért felelős
helyettes államtitkár,
Gazdaságtervezésért
és versenyképességért
felelős helyettes
államtitkár,
Adószabályozásért
és számvitelért felelős
helyettes államtitkár
”

6. Hatályát veszti az NGM utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat 7–8. sora.

2. melléklet a 20/2016. (X. 21.) NGM utasításhoz
1. Az NGM utasítás 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor-

Cím-

szám

szám

Alcímszám

Jogcímcsop.
szám

Jogcím-

Megnevezés

Szakmai kezelő

Idegenforgalmi
adó differenciált
kiegészítése

Fejezeti Költségvetési
Főosztály

szám

Szakmai felügyeletet gyakorló
felsővezető)

„
5.

25

03

01

00

Gazdálkodásért felelős
helyettes államtitkár
”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 22/2016. (X. 21.) NFM utasítása
a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 11/2016. (VI. 8.) NFM utasítás módosításáról

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

1. §		
A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 11/2016. (VI. 8.) NFM utasítás a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A miniszteri biztos közreműködik továbbá:
a) a Nemzeti Sportközpontok által megvalósított egyes sportcélú beruházási projektek végrehajtásának
koordinációjában,
b) az állami beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1267/2016.
(VI. 7.) Korm. határozat alapján kialakított Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer működtetésében.”
2. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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II.
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Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 38/2016. (X. 21.) KKM közleménye
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott
Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény 2–3. §-ának hatálybalépéséről

A 2016. évi L. törvénnyel a Magyar Közlöny 2016. május 25-i 73. számában kihirdetett, az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) 21. cikk 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Megállapodás azon naptól számított harmincadik napon lép hatályba, amelyen a Keretegyezmény legalább
55 Részes Fele – akik együttesen az üvegházhatású gázok összes globális kibocsátásának becslés szerinti legalább
55%-áért felelnek – letétbe helyezte megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát.”
A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltételek teljesülésének napja: 2016. október 5.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2016. november 4.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2016. évi L. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás
kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény 2–3. §-ai 2016. november 4-én, azaz kettőezer-tizenhat november negyedikén
lépnek hatályba.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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III.
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Személyügyi közlemények

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei 2016. szeptember hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése
A munkáltatói jogkör gyakorlója
Balogh Tündét az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Cserháti Ilonát a Parlamenti és Adóügyekért Felelős Államtitkárság állományába,
Keresztély Tibort a Parlamenti és Adóügyekért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Kovács Krisztiánt az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Kovács Pétert a Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság állományába,
Krämer Anikót az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Locker Viktóriát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Mikulás Brigittát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Pásztor Szabolcsot a Pénzügyekért Felelős Államtitkárság állományába,
Pesti Kittit az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Szalai Lászlót az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Takács Tibort az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Tóth Adriennt az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Ván Bálintot a Parlamenti és Adóügyekért Felelős Államtitkárság állományába
kormánytisztviselőnek kinevezte;

dr. Tebeli Izabellát a Pénzügyekért Felelős Államtitkárság állományában főosztályvezetőnek
kinevezte.

Egyéb intézkedés
A munkáltatói jogkör gyakorlója
Mikulás Brigittának az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományában közigazgatási
főtanácsadó,
dr. Cserháti Ilonának a Parlamenti és Adóügyekért Felelős Államtitkárság állományában szakmai tanácsadó
címet adományozott;

dr. Gregor Zsuzsanna vezetői munkakörét a Pénzügyekért Felelős Államtitkárság állományában
megszüntette.
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Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése
Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt
Ablonczy Erika Tünde,
Becsey Zsolt,
Csabina Ildikó Zsuzsanna,
Fülöp Erika,
Hordós Viktória,
Józsa Krisztina,
Kertész Judit,
dr. Kuti Éva,
Lévai-Varga Péter,
dr. Németh Zoltán,
Nyerges Gabriella,
Pokornyi Zsanett,
Szabó Erzsébet,
Szarvas Endre,
Szepesi Katalin,
Telek Judit,
Ugodiné Klemencsics Márta,
Wagensommer Dorottya
kormánytisztviselőknek.
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IV.

Egyéb közlemények

Az emberi erőforrások minisztere közleménye
a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján
e közlemény mellékleteként közzéteszem a nyilvános könyvtárak jegyzékében bekövetkezett változásokat.
A melléklet tartalmazza a jegyzékről törölt könyvtárak adatait, amely településenként, betűrendben tartalmazza
a könyvtár nevét, címét, vezetőjét, fenntartóját és alaptevékenységét, telefonszámát, honlapjának címét, nyitva
tartását, alapító okiratának keltét, a településazonosító törzsszámot és a megyekódot, valamint ingyenes
alapszolgáltatásait.
A jegyzék a nyilvános könyvtárak fenntartói által beküldött dokumentumok alapján került összeállításra.
Az összesített, aktuális jegyzék megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján az alábbi elérhetőségen:
http://www.kormany.hu/download/3/58/d0000/Nyilv%C3%A1nos%20k%C3%B6nyvt%C3%
A1rak%20jegyz%C3%A9ke.xls
		

Závogyán Magdolna s. k.,

		

kultúráért felelős helyettes államtitkár
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Törlés a nyilvános könyvtárak jegyzékéről
A könyvtár
Település

Abádszalók

KSH- és
megyekód

1612441-JNSZ

neve

Ember Mária Könyvtár

címe

István király út

vezetője

Pataki Zsoltné

13/1. 5241

irányító szerve
(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Abádszalók Város

városi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3659357486

emvkonyvtar@gmail.com

nincs

2006-06-23

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Ágfalva

0804880-GY

Községi Könyvtár Ágfalva

Soproni u. 18. 9423

Pahr Mária

Ágfalva Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3699324575

konyvtar@agfalva.hu

nincs

2004-04-06

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Aldebrő

1006345-HE

Általános Művelődési

Arany J. út 68/A

Központ Könyvtára

3353

Farkas Lászlóné

Aldebrő Község

községi és iskolai

+3636580001

klubuk@freemail.hu

nincs

2004-02-25

Önkormányzata, Tófalu

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

Község Önkormányzata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Aparhant

1726125-TO

Aparhanti Általános

Kossuth u. 20. 7186

Művelődési Központ

Sebestyén

Aparhant Község

községi és iskolai

Györgyné

Önkományzata

könyvtári feladatok

használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata

– Községi és Iskolai Könyvtár

+3674483050

konyvtar@aparhant.hu

nincs

2014-02-24

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás
Arló

0514331-BAZ

Tájház és Könyvtár

Ady E. u. 160. 3663

Tengely Katalin

Arló Nagyközség

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3648544520

tengelykati63@gmail.com

nincs

2002-02-01

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Ároktő

0503823-BAZ

Tompa Mihály Klubkönyvtár

Széchenyi u. 6.

Balogh Veronika

Ároktő Község

községi könyvtári

3467

Terézia

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3649354102

aroktopmh@t-online.hu

nincs

2001-04-23

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Atkár

1016090-HE

Egressy Gábor Művelődési

Fő út 46. 3213

Ház és Könyvtár

Bartókné Lukács

Atkár Község

községi és iskolai

+3637551002

atkarkonyvtar@gmail.com

nincs

2015-06-24

Irén

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Bagamér

0920011-HB

Bagamér Községi
Közművelődési Könyvtár

Kossuth u. 5. 4286

Kiss Magdolna

Bagamér Nagyközség

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3652587024

bagamerikonyvtar@
freemail.hu

nincs

1999-01-25

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 53. szám

állományfeltáró eszközök használata

Baks

KSH- és
megyekód

0629106-CSO

neve

Községi Könyvtár

címe

Fő u. 84. 6768

vezetője

Klézli Tünde

irányító szerve
(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Baks Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

nincs

nincs

nincs

2009-09-29

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Balatonföldvár

1407117-SO

Bajor Gizi Közösségi Ház és

Kőröshegyi u. 1.

Könyvtár

8623

Somogyi Renáta

Balatonföldvár Város

városi és iskolai

+3684341916

bgkh@balatonfoldvar.hu

www.bgkh.hu

2014-03-05

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Balsa

1515963-SZB

Művelődési Ház és Könyvtár

Szabolcsvezér út

Türkné Muszka

Balsa Község

községi könyvtári

32.

Zsuzsanna

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3642207688

onkormanyzatbalsa@gmail.

nincs

1998-10-14

com

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
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A könyvtár
Település

használata

4468

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Bezenye

0829805-GY

Bezenyei Művelődési Ház és

Szabadság u. 52/A

Könyvtár

9223

Fettik Rezsőné

Bezenye Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3696223235

muvhaz@bezenye.hu

nincs

2008-07-01

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Berzence

1430119-SO

Zrínyi Miklós Művelődési Ház

Szabadság tér 2.

és Könyvtár

7516

Keszericze István

Berzence Nagyközség

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3682546075

muvhaz@berzence.hu

nincs

2011-10-21

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Besenyőtelek

1027517-HE

Besenyőtelek ÁMK Községi és

Fő út 108. 3373

Iskolai Könyvtár

Urbánné Tuza

Besenyőtelek Község

községi és iskolai

+3636541314

amkbes@vipmail.hu

nincs

2009-05-28

Éva

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Borsodszirák

0516799-BAZ

Bartók Béla Általános

Fő út 14. 3796

Művelődési Központ Községi

Gondosné Bányai

Borsodszirák Község

községi és iskolai

Ágnes

Önkormányzata

könyvtári feladatok

használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata

Könyvtára

+3648342906

bsz.ovoda@gmail.com

nincs

2014-06-17

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás
Budapest

0129744-FV

Magyar Reklámszövetség
Szakkönyvtára

Dob u. 45. 1074

Bense Dalma

Magyar

szakkönyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Reklámszövetség

feladatok ellátása

használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

4987

4988

A könyvtár
Település

Budapest

KSH- és
megyekód

0116586-FV

neve

Magyar Tudományos

címe

Benczúr u. 33. 1068

irányító szerve

vezetője

Timár Dávid

(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Magyar Tudományos

szakkönyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Akadémia Nyelvtudományi

Akadémia

feladatok ellátása

használata

Intézet Könyvtár

Nyelvtudományi Intézet

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Budapest

0124299-FV

Magyar Tudományos

Victor Hugo u.

Akadémia Pszichológiai

18–22. 1132

Gerő Ágnes

Kutatóintézet Könyvtára

Magyar Tudományos

szakkönyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Akadémia Pszichológiai

feladatok ellátása

használata

Kutatóintézete

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Budapest

0125405-FV

MÁV Dokumentációs

Könyves Kálmán

Központ és Könyvtár

krt. 54–60. 1087

Cziegler Mária

MÁV Zrt.

szakkönyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

feladatok ellátása

használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Budapest

0114216-FV

MTA Számítástechnikai és

Kende u. 13–17.

Automatizálási Kutató Intézet

1111

Nagy Eszter

Könyvtára

MTA Számítástechnikai

szakkönyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

és Automatizálási Kutató

feladatok ellátása

használata

Intézet

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Budapest

0116337-FV

Műcsarnok Nonprofit Kft.

Dózsa György út

Könyvtár, Archívum és

37. 1146

Héjj Klára

Műcsarnok Nonprofit

szakkönyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Kft.

feladatok ellátása

használata

Médiatár

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Debrecen

0915130-HB

Vasutas Egyetértés

Petőfi tér 6. 4025

Müller Károly

Művelődési Központ

Vasutas Egyetértés

városi könyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Művelődési Központ

feladatok ellátása

használata

Könyvtára

állományfeltáró eszközök használata
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Drégelypalánk

1208156-NÓ

Művelődési Ház és

Fő út 7. 2646

Pásztor Ildikó

Közművelődési Könyvtár

Drégelypalánk Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3635567070

muvhazdp@is.hu

nincs

2014-02-28

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Etes

1215370-NÓ

Közösségi Ház és Könyvtár

Rákóczi út 90. 3136

Kémeri Judit

Etes Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3632446337

hivatal@etes.hu

nincs

2014-01-13

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás
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információ a könyvtár és a könyvtári rendszer

Felgyő

KSH- és
megyekód

0622646-CSO

neve

Felgyő Községi Könyvtár

címe

vezetője

irányító szerve
(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Széchenyi út 6.

Szemerédiné

Felgyő Község

községi könyvtári

6645

Varga Veronika

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3663580004

konyvtar@felgyo.hu

www.konyvtar.felgyo.

2014-03-12

hu

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Földeák

0609210-CSO

Földeáki Művelődési Ház és

Szent László tér

Könyvtár

15–16. 6922

Farkas Sándorné

Földeák Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3662294277

konyvtar@foldeakimuvhaz.

www.foldeakimuvhaz.

hu

hu/konyvtar

2014-02-13

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Gelénes

1504613-SZB

Községi Nyilvános és Iskolai

Kossuth út 24.

Miskolczi

Gelénes Község

községi és iskolai

+3645484206

gelenes.hivatal@gmail.com

nincs

2005-10-26

Könyvtár

4935

Sándorné

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
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A könyvtár
Település

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás
Gyöngyöshalász

1017534-HE

Gyöngyöshalászi Általános

Fő u. 11. 3212

Gáspár Imre

Művelődési Központ, József

Gyöngyöshalász Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3637368029

amkmuvhaz@

nincs

2012-12-12

gyhalasz.t-online.hu

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

Attila Művelődési Ház és

állományfeltáró eszközök használata

Könyvtár

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Hegyfalu

1832188-VAS

Művelődési Ház és Könyvtár

Kossuth L. u. 61.

Kálmán Józsefné

9631

Hegyfalu Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3695340025

konyvtarhf@freemail.hu

nincs

2000-09-13

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Héhalom

1203993-NÓ

Községi Könyvtár

Petőfi út 1. 3041

Kaczur Ágnes

Héhalom Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3632482045

nincs

nincs

2014-02-19

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Hódmezővásárhely

0608314-CSO

Szegedi Tudományegyetem,

Andrássy u. 15.

Palotásné Pánti

Szegedi

egyetemi könyvtári

Mezőgazdasági Kar

6800

Róza

Tudományegyetem

feladatok ellátása

Könyvtára

+3662546665

igazgatas@bibl.u-szeged.hu

www.bibl.u-szeged.hu/

2013-03-21

index.php

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

Mezőgazdasági Kar

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Hőgyész

1726055-TO

Virág János Nagyközségi és
Iskolai Könyvtár

Fő u. 3. 7191

Márton Emília

Hőgyész Nagyközség

községi és iskolai

+3674588095

konyvtar@hogyesz.hu

nincs

2012-05-15

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

4989

4990

A könyvtár
Település

Igar

KSH- és
megyekód

0717738-FE

neve

Igar Közművelődési

címe

Fő u. 1. 7015

vezetője

Bognár János

Intézmény és Községi

irányító szerve
(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Igar Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3625506109

igarphiv@gmail.com

nincs

2013-02-01

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

Könyvtár

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Ipolyvece

1229319-NÓ

Községi és Iskolai Könyvtár

Dózsa Gy. út 86.

Knyazoviczkiné

Ipolyvece Község

községi és iskolai

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

2669

Dobos Julianna

Önkormányzata

könyvtári feladatok

használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Kajászó

0721342-FE

Községi Közművelődési

Rákóczi u. 122.

Csapóné Becsei

Kajászó Község

községi könyvtári

Könyvtár

2472

Zsuzsanna

Önkormányzata

feladatok ellátása

+36304678896

nincs

nincs

1998-12-15

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Kevermes

0431574-BÉ

Általános Iskola, Művelődési

Battonyai u. 2.

Ház és Könyvtár

5744

Magyar Mátyásné

Kevermes Nagyközség

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+36703795674

konyvtarkevermes@gmail.

nincs

2010-01-01

com

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Kőszárhegy

0730650-FE

Vitéz Szabó István

Fő u. 105. 8152

Gáspár Csabáné

Művelődési Ház és Könyvtár

Kőszárhegy Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3622362304

konyvtar.koszarhegy@gmail.

nincs

2015-01-30

com

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Krasznokvajda

0519576-BAZ

Községi és Iskolai Könyvtár

Kossuth u. 6. 3821

Krasznokvajda

Mitróné Kádár

Krasznokvajda Község

községi és iskolai

+3646458139

nincs

nincs

2012-03-28

Éva

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Lébény

0833668-GY

Lébényi Általános

Iskola u. 12. 9155

Művelődési Központ, Jókai

Domsits

Lébény Nagyközség

községi könyvtári

Mihályné

Önkormányzata, Bezi

feladatok ellátása

Mór Községi Könyvtár

+36205839780

konyvtar@lebeny.hu

2010-10-25

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

Község Önkormányzata

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Legyesbénye

0511660-BAZ

Legyesbényei Általános

Dózsa út 10/A

Iskola, Napköziotthonos

3904

Óvoda és Települési Könyvtár

Németh Éva

Legyesbénye Község

községi és iskolai

+36709441141

konyvtar3904@freemail.hu

nincs

2012-12-28

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás
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információ a könyvtár és a könyvtári rendszer

Mikepércs

KSH- és
megyekód

0924217-HB

neve

Wass Albert Közösségi Ház és

címe

Óvoda u. 4. 4271

Könyvtár

vezetője

irányító szerve
(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Kovácsné Diós

Mikepércs Község

községi könyvtári

Emese

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3652610608

konyvtar@mikepercs.hu

www.mikepercs.hu/hu/

2014-02-28

konyvtar

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Miskolc

0530456-BAZ

Borsod-Abaúj-Zemplén

Selyemrét u. 1.

Juhász-Nagyné

Klebelsberg

szakkönyvtári

Megyei Pedagógiai Szakmai,

3527

Takács Mária

Intézményfenntartó

feladatok ellátása

+3646530115

jnagyne@borsod-ped.hu

www.borsod-ped.hu

2013-08-30

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

Szakszolgálati és

Központ Miskolci

állományfeltáró eszközök használata

Közművelődési Intézet

Tankerülete

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer

Szakmai Médiatára

szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Mocsa

1126930-KO

Mocsai Petőfi Sándor

Hősök tere 2. 2911

Varga Orsolya

Művelődési Ház és Könyvtár

Mocsa Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+364389158

mocsaikultura@gmail.com

nincs

2014-02-26

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
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A könyvtár
Település

használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Murakeresztúr

2025210-ZA

Községi Könyvtár

Kossuth u. 14. 8834

Spirk Erzsébet

Murakeresztúr Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3693369015

konyvtar.mk@freemail.hu

nincs

1999-06-11

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Nyírtura

1512098-SZB

Iskolai és Közművelődési

Arany J. u. 19. 4532

Könyvtár

Szőkéné Csiribán

Nyírtura Község

községi és iskolai

+3642531010

ikszt@nyirtura.hu

nincs

2012-09-07

Gizella

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Ópusztaszer

0612797-CSO

Ópusztaszeri Községi

Felszabadulás u.

Könyvtár

27.

nincs

Ópusztaszer Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3662575140

konyvtaropusz@citromail.hu

nincs

2009-07-30

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

6767

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Pécs

0219415-BAR

Minerva Könyvtár Egyesület

Athinay u. 44. 7623

Lászlóné Bauer

Minerva Könyvtár

városi könyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Nóra

Egyesület

feladatok ellátása

használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Péteri

1321847-PE

Községi Könyvtár

Földváry-Boér park
1.
2209

Vitényi Rozália

Péteri Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

nincs

konyvtar@peteri.hu

nincs

1993-10-06

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

4991

4992

A könyvtár
Település

Sajóvámos

KSH- és
megyekód

0520738-BAZ

neve

címe

Községi Önkormányzat

Kossuth tér 1/A

Könyvtára

3712

vezetője

Tötös Istvánné

irányító szerve
(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Sajóvámos Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3646597211

vamosikonyvtar@freemail.

nincs

2001-02-06

hu

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Sármellék

2014906-ZA

Sármelléki Óvoda Általános

Zala u. 1–2. 8391

Józsa Katalin

Művelődési Központ

Sármellék Község

községi és iskolai

Önkormányzata

könyvtári feladatok

+3683355011

sarmellekovi.amk@gmail.

nincs

2014-02-18

com (az ÁMK e-mail címe)

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Sényő

1504491-SZB

Iskolai és Közművelődési

Kossuth u. 22. 4533

Községi Könyvtár

Horeczkyné

Sényő Község

községi könyvtári

Szabó Csilla Anita

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3642531029

konyvtar@senyo.hu

nincs

1999-06-30

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Somogysámson

1415626-SO

Somogysámsoni Bernáth

Fő u. 120. 8733

Nagy Lászlóné

Aurél Általános Művelődési

Somogysámson Község

községi és iskolai

Önkormányzata

könyvtári feladatok

Központ

+3685420190

somsam@bernathamk.

www.bernathamk.

koznet.hu

koznet.hu

2015-02-27

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Szákszend

1133516-KO

Községi és Iskolai Könyvtár

Száki u. 93. 2856

Takács Gyöngyi

Szákszend Község

községi és iskolai

Önkormányzata

könyvtári feladatok

+3634371524

konyvtar.szakszend@gmail.

nincs

2013-02-12

com

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Szamosszeg

1513046-SZB

Szamosszeg Község

Bercsényi u. 8.

Közművelődési Könyvtára

4824

Gergely Béla

Szamosszeg Község

községi és iskolai

Önkormányzata

könyvtári feladatok

+3644580080

konyvtarszamosszeg@msn.

nincs

1990-07-07

com

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Szamosújlak

1531273-SZB

Szamosújlak Önkormányzat

Petőfi u. 34. 4734

Fási Ferencné

Községi Könyvtára

Szamosújlak Község

községi könyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Önkormányzata

feladatok ellátása

használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Szepetnek

2007700-ZA

Királyi Pál Óvoda és Általános
Művelődési Központ
Szepetnek

Petőfi u. 61. 8861

Benkő Csaba

Szepetnek Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

nincs

nincs

nincs

2014-03-21

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 53. szám

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer

Szirák

KSH- és
megyekód

1221634-NÓ

neve

Klubkönyvtár

címe

Petőfi út 102. 3044

vezetője

irányító szerve
(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Kulikné Bányász

Szirák Község

községi könyvtári

Erzsébet

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3632485033

mail@konyvtar-szirak.

nincs

2002-06-07

koznet.hu

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Tarnalelesz

1013240-HE

Általános Művelődési

Fedémesi út 4.

Központ Községi Közkönyvtár

3258

Galambosi Ádám

Tarnalelesz Község

községi és iskolai

+3636567042

K0310@koznet.hu

nincs

1994-01-01

Önkormányzata,

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

Bükkszenterzsébet

ellátása

állományfeltáró eszközök használata

Község Önkormányzata,

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer

Fedémes Község

szolgáltatásairól

Önkormányzata,

könyvtárlátogatás

Szentdomonkos Község
Önkormányzata
Tiszaderzs

1616230-JNSZ

Közösségi Ház és Könyvtár

Fő út 19. 5243

Szabó Imre

Tiszaderzs Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3659535350

tiszaderzs.kozseg@gmail.

nincs

2009-06-29

com
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A könyvtár
Település

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Tiszanagyfalu

1527252-SZB

Községi és Iskolai Könyvtár

Kossuth út 47.

Kemecsei

Tiszanagyfalu Község

községi és iskolai

+3642371215

nincs

nincs

2014-02-19

4463

Lászlóné

Önkormányzata

könyvtári feladatok

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata

ellátása

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Túristvándi

1513602-SZB

Községi Könyvtár

Móricz Zs. u. 7.

Bolla Istvánné

4944

Túristvándi Község

községi könyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Önkormányzata

feladatok ellátása

használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Tiszapüspöki

1603373-JNSZ

Tiszapüspöki Községi

Fő út 79. 5211

Könyvtár

Molnárné Fekete

Tiszapüspöki Község

községi könyvtári

Mária

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3656445053

konyvtartp@citromail.hu

www.tiszapuspoki-

2014-02-14

konyvtar.hu

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Vértesboglár

0713897-FE

Vértesboglár Általános

Alkotmány u. 7.

Művelődési Központ,

8085

Leitgib Lászlóné

Vértesboglár Község

községi könyvtári

Önkormányzata

feladatok ellátása

Nyilvános Könyvtár

+3622582088

onkormanyzat@
vertesboglar.t-online.hu

nincs

2014-02-24

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás

Zalaegerszeg

2032054-ZA

Zala Megyei Önkormányzat

Béke-ligeti u. 1.

dr. Szalay

Zala Megyei

szakkönyvtári

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben

Pedagógiai Intézete,

8900

Zoltánné

Önkormányzat

feladatok ellátása

használata

Dr. Kovács Lajos Pedagógiai
Szakkönyvtár

Pedagógiai Intézete

állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól

4993

könyvtárlátogatás

4994

A könyvtár
Település

Zalaszántó

KSH- és
megyekód

2033288-ZA

neve

Gersei Pethő Általános
Művelődési Központ
Könyvtára

címe

Fő u. 1. 8353

vezetője

irányító szerve
(fenntartója)

alapító
alaptevékenysége

telefonszáma

e-mail címe

honlapjának címe

okiratának

ingyenes alapszolgáltatásai

kelte

Csiszárné Babos

Zalaszántó Község

községi könyvtári

Csilla

Önkormányzata

feladatok ellátása

+3683370007

gerseipethoamk@axelero.hu

nincs

2013-03-18

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben
használata
állományfeltáró eszközök használata
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól
könyvtárlátogatás
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A Nemzeti Választási Bizottság közleménye
országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság az alábbi közleményt teszi
közzé országos népszavazási kezdeményezés hitelesítésének megtagadása tárgyában.
A Nemzeti Választási Bizottság 2016. október 20-án tartott ülésén a 157/2016. számú határozatával országos
népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését megtagadta.
A határozat megtekinthető a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.

Budapest, 2016. október 20.
		

Prof. Dr. Patyi András s. k.,

		
		

a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
elveszett törzskönyvekről

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján az alábbi
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

574594H
805935H
150042I
859237G
653222H
048198J
029785I
036455H
047878I
062162N
072672N
098887L
131826E
166780C
173493G
188276K
214236L
222215N
259254L
266935J
283846M
381039N

382434N
392365L
405337A
446598K
464133C
466243F
491674J
499555I
556319N
593434L
631930I
646643M
667223G
668717M
694801L
707306G
712109N
739768N
771549L
803473G
821925J
830344K

833765H
877905F
880509J
938926G
949139J
952471M
952721M
952724M
952913M
018715K
038196H
053508K
053599N
066568A
071471N
071931M
083483N
087327N
108974K
110480J
114585H
120012M

141631G
142084L
142790C
149368M
155614M
159013M
186380J
199782K
207952L
216078K
224394E
230264M
232308M
254240L
270358L
275786J
286622N
292585M
297122I
299605N
311088M
313409L

314982K
317356K
317926E
318740G
326150D
336099L
340551I
346224L
350524L
358058N
360250L
400957L
408616H
422282L
442210L
447033I
456835E
467448L
478258N
478586L
481712M
484672L
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489871D
498205I
511246H
527281E
531759K
544411L
545790N
558243L
562006I
567212G
585903N
595373N
603568I
612695B
613452K
619198H
630258G
634324J
646919J
651468L
660985I
671875J
674626L
687184L
689718N
690256L
699541L
705502H
707417E
708444E
716487I
726578I
733309E
755745L
770709D
772551J
782720M
784356G
790406J
801631L
805781J
808497L
818408C
824595C
833023K
850734D
861631M
873822D
882991A
884359G
894237M
895628B
908710M
921873L

924511F
930462J
932914G
957791J
970071M
972599J
975065M
003635N
020007K
024182N
024917N
049967A
066890N
085840J
100657M
112725I
122913I
125191N
130509K
130999L
145538M
153973J
163353B
175200M
184659L
186470J
189189K
191858A
209421M
221094G
222388J
231562D
235064L
242172L
271193J
273907L
279207N
281352L
299617J
307797N
334748D
335204H
335742G
348268K
352106F
359493L
365589L
369508N
382786B
394138H
417749N
421535E
421880G
429837K

433147D
439540N
447565I
470506K
483026I
483280K
493444D
511050I
516738E
517680N
520099L
524968C
546833L
562080B
577482K
579655I
585077J
586931L
587792N
601604L
619217A
624202A
625964J
629631G
631092H
642820D
649294D
658511M
658813L
668929N
670778M
675752C
687125H
726817M
744334M
751355K
756500F
760351M
771384J
772682N
781371I
784041F
787012L
798848M
810264M
815606J
819963H
831480L
832821N
840465M
845476G
860261J
862372M
868174B

874848H
880007H
895617L
897772E
901486F
918256F
929258E
952552G
956575M
964408L
966143J
975457M
988635G
998942J
033157E
039559K
056263G
057420C
093000M
098733D
102881M
125081N
126137M
131738F
137152N
140633L
159040N
213395H
218326N
233314M
234796E
250572K
259157N
265175E
278271L
283174M
314574J
318006A
318982G
329674L
344445G
350943K
356454D
363533N
365033M
368963N
393232N
404284K
406971N
420452L
431483L
436964B
449157L
467534N

469231C
477392F
482625D
501053G
502805J
502895G
506076N
506481J
534555L
547776N
547926N
568334K
584735H
594979K
598095I
601809J
613483H
626553M
640449L
641400L
643285H
667260M
671547M
677978M
696990K
698782H
717639K
727867E
729273K
733057N
733304B
736052K
764513L
764514L
767327G
772392M
799073G
805082L
807443C
814154K
832642H
856428M
875152C
881110M
881679E
896792C
901143L
903381L
908962K
935330J
944192M
977419L
984313K
988511H
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990177L
064361N
083116N
095446J
114416A
115052I
150121L
158034K
179849J
200271M
205351L
217914M
222357D
232044K
245363G
270113N
306337B
306677B
355561N
385604G
491002I
550503M
575059M
577898N
588678G
596294E
623469H
637368L
661576B
760464J
804929A
810693L
875199G
903007F
921833F
924946I
927919H
946175A
950645I
955553M
980829L
006169N
007379M
012884E
019866N
024480M

026620I
033024L
043195K
043849D
066587G
086000I
101432L
103938F
105924M
110287C
124268L
125612N
125939J
130903M
131000K
150348L
190749L
195696F
200127L
200236I
205069G
213263M
217245H
225540L
242127J
244986H
246079M
252233L
260388F
272566G
275291G
278585D
300958M
301013M
305688M
306122N
334920N
342777H
367039D
382306H
384410I
385826N
398828N
398996L
403170F
408480I

		
		

411849M
415399I
431883L
435778H
436502K
440654I
447681E
452989L
453094K
457352E
466155I
470871L
475788L
519867L
520239G
530372M
544082L
545191I
556829K
561495L
568159K
572452K
583869M
583870M
591905I
592723G
609344M
622847M
629308G
630336L
631411L
644341L
645744C
667319N
671901M
672117M
675898J
677499G
681407C
699021F
702878D
712098H
717897G
722074K
724020L
728365N

734865M
751321G
760953L
763134M
783215M
785866M
788821J
795022I
810765M
811018M
812656D
814279M
821212H
822670L
829263L
830145H
831307J
831662K
834515A
835927K
838221K
848834K
851710M
856072L
871757M
874364M
877753K
890488D
893098L
901524K
920307H
934615I
935670M
936768K
937274M
943215G
946261J
958531M
966100J
968409G
974215I
982673C
983420F
985648M
986355L
993732I

057140K
069553E
112203L
113235M
120886K
148498N
174980I
189329E
203271J
257661H
265097I
271994N
299253I
305077H
309094L
312836I
354973L
370508A
411046B
420125M
461156I
475014D
478662L
489125J
510033F
512052L
557798K
562655K
571319L
585948J
617816L
674859E
717043I
722474H
732501K
813351K
821274M
824720L
826662C
846734L
876770L
883705H
883715G
919452E
966001K

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye
az alsóörsi közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
A Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) tulajdonában lévő, Alsóörs közigazgatási területén üzemeltetett
közforgalmú kikötő használatának helyi szabályait (Kikötőrend) megállapította, és azt a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala – Hajózási Hatósági Főosztály a 2016. szeptember 19-én kelt
UVH/HF/NS/A/7386/1/2016 számú határozatával jóváhagyta.
A határozat 2016. október 11-én jogerőre emelkedett, ezzel egyidejűleg a NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási
Hatósági Főosztály 2015. január 21-én kelt KU/HF/NS/A/351/1/2015 számú határozatával jóváhagyott kikötőrend
hatályát veszti.
A hatályos kikötőrendek betekintésre rendelkezésre állnak a kikötőben és a Balatoni Hajózási Zrt. telephelyén.

Pályázati felhívás Tamási város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti,
autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Tamási Város Önkormányzata pályázatot ír ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának
kiválasztására.
Tamási Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot
ír ki Tamási város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység
ellátására.

1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon- és faxszáma:
Tamási Város Önkormányzata
7090 Tamási, Szabadság utca 46–48.
Telefon: +36-74/570-800; fax: +36-74/471-623
2. Az eljárás tárgya:
Tamási város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti, autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése
kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, irányítási és ellenőrzési
feladatok végrehajtása.
3. A szerződés fajtájának és idejének meghatározása:
Közszolgáltatási szerződés, melynek időtartama 5 év, 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig.
4. A teljesítés helye:
Tamási város közigazgatási területe.
5. Részvételi feltételek:
A pályázat nyílt, egyfordulós, nyelve magyar.
a)
A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek, melyek
megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt, pénzügyi, gazdasági, műszaki, valamint szakmai alkalmassági
feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is
biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
b)
A pályázó által a szolgáltatás nyújtása során működtetett eszközöknek meg kell felelniük a környezetkímélő
és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdés a), b) és c) pontjában szereplő szempontok hatályos jogszabályok szerinti minimum elvárásainak.
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6. A pályázati kiírás beszerzési feltételei:
Az ajánlatkérési dokumentáció beszerzésének határideje: a felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelentetését
követően az ajánlattételi határidőig.
Ár: 30 000 forint + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét Tamási Város Önkormányzatának az OTP Banknál vezetett 1174602915733438 számú számlájára kell átutalni a dokumentáció átvételét megelőzően vagy befizetni az önkormányzati
hivatal pénztárába.
Az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a befizetés igazolását követően, a hivatali
munkanapokon hétfő–csütörtök között 8–14 óráig, pénteki napon 8–12 óráig, az ajánlattétel napján 8–10 óráig jelen
felhívás 1. pontjában meghatározott elérhetőségen.
Az ajánlatkérési dokumentáció megvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A megvásárolt pályázati kiírás másra
nem ruházható át.
7. A pályázati kiírás beszerzésének határideje:
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételtől számított 60. nap vagy az azt
követő első munkanap 10 órájáig.
8. A pályázat benyújtásának határideje:
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 60. nap 10 óráig
vagy az azt követő első munkanapon 10 óráig.
9. Az ajánlat benyújtásának címe:
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
7090 Tamási, Szabadság utca 46–48.
10. Az ajánlat felbontásának helye, ideje:
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
7090 Tamási, Szabadság utca 46–48. I. emelet 30. sz. iroda
Ideje: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 60. nap 10 óra
vagy az azt követő első munkanap 10 óra.
11. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:
Az ajánlatok benyújtását követő 30. nap.
12. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja:
2016. december 30.
13. Az elbírálás módja:
A kiíró az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján dönt, és
az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
14. A szolgáltatás megkezdésének napja:
2017. január 1.

5000
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A Mindenki Pártja 2015. évi pénzügyi beszámolója
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Bevételek

Adatok forintban

1. Tagdíjak

120 000

2. Központi költségvetésből származó támogatás

0

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás

0

4. Egyéb hozzájárulások, adományok (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

0

5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel

0

6. Egyéb bevétel

0

Összes bevétel a gazdasági évben

120 000

Kiadások

Adatok forintban

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára

0

2. Támogatás egyéb szervezeteknek

0

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek

0

4. Működési kiadások

120 000

5. Eszközbeszerzés

0

6. Politikai tevékenység kiadása

0

7. Egyéb kiadások

0

Összes kiadás a gazdasági évben

		

120 000

Stampf Ferenc s. k.
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VI.
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Hirdetmények

A Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

A Baranya Megyei Kormányhivatal HU231-0346. sorszámmal ellátott, „Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári
Járási Hivatala hatósági állatorvos” feliratú körbélyegzője 2016. október 4. napján elveszett. A bélyegző használata
2016. október 5. napjától érvénytelen.

Herke György egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

Herke György egyéni vállalkozó (székhely: 6236 Tázlár, Zalka Máté u. 12., adószám: 71274551-2-23) közzéteszi, hogy
az alábbi sorszámtartományú számlatömbjei eltűntek, használatuk érvénytelen:
– GVHEA 6073001–6073050,
– GVHEA 4241951–4242000.
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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.

