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J O G S Z A B Á L Y O K

2011. évi CLXX. törvény
a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról*

Az Országgyûlés a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, rászorult természetes személyek lakhatási

problémáinak megoldása, valamint a gazdasági válság hatásainak tompítása érdekében, összhangban Magyarország gazdasági

lehetõségeivel, a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában

a) háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ

természetes személyek közössége,

b) hiteladós: az a természetes személy, akinek pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerzõdésbõl eredõ

lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségébõl a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének

kétszeresét, és e törvény hatálybalépésének napján száznyolcvan napot elérõ vagy meghaladó késedelmes

tartozása áll fenn,

c) hitelezõ: az a pénzügyi intézmény és az a pénzügyi intézménynek nem minõsülõ jogosult, akinek javára a

lakóingatlanon jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba,

d) jelzáloghitel-szerzõdés: a hiteladós és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerzõdés, ideértve az

életbiztosítási szerzõdéssel vagy lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel kombinált kölcsönszerzõdést is, amelynek

hitelkockázati fedezete Magyarország területén lévõ lakóingatlanon alapított jelzálogjog,

e) kényszerértékesítési kvóta: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok

kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvényben ekként meghatározott fogalom,

f) lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban

fa) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra

használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá tartozó földrészlettel,

fb) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó

föld együttese,

g) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben

meghatározott fogalom, ideértve az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ és ott jogszerûen tevékenységet végzõ,

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézményt is,

h) szociálisan rászorult személy: aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján aktív korúak

ellátásában részesül,

i) természetes személy:

ia) a magyar állampolgár és az a személy, akit törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,

ib) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot

meghaladó tartózkodás jogát – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint – Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Magyarországon bejelentett

lakóhellyel rendelkezik,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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ic) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvény alapján bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

id) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján

ilyen jogállásúnak ismerték el,

j) végrehajtás alá vont ingatlan: az a lakóingatlan, amelyet – a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásba történõ

bejegyzésével – végrehajtás alá vontak,

k) zálogkötelezett: a hiteladós személyétõl eltérõ azon természetes személy, akinek lakóingatlanán pénzügyi

intézménnyel kötött jelzáloghitel-szerzõdés biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba.

II. FEJEZET

A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ

2. A Nemzeti Eszközkezelõ jogállása

2. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ az állam által alapított egyszemélyes zártkörûen mûködõ részvénytársaság, amelynek

részvénye forgalomképtelen.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ felett az alapítói jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján gyakorolja.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet.

(4) A Nemzeti Eszközkezelõ

a) alapítására és mûködésére a gazdasági társaságokról szóló törvényt,

b) az állami vagyonnal való gazdálkodására az állami vagyonról szóló törvényt

az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. A Nemzeti Eszközkezelõ feladatai

3. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ

a) a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen –

megvételre felajánlott, a hiteladós vagy a zálogkötelezett lakhatását biztosító lakóingatlant az állam nevében és

javára megvásárolja,

b) az általa megvásárolt lakóingatlan vonatkozásában eljár az állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási

bejegyzése érdekében,

c) az általa megvásárolt lakóingatlan felett vagyonkezelõi jogot gyakorol,

d) a vagyonkezelésében lévõ állami vagyont közvetlenül vagy magánjogi szerzõdés útján hasznosítja,

e) a vagyonkezelésében lévõ állami vagyonnal kapcsolatos magánjogi jogviszonyokban képviseli az államot,

f) az állami feladatok ellátása során az állami vagyont használó természetes személyek részére az állami tulajdon

használatához szükséges szolgáltatásokat nyújt.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdésben meghatározott feladatait az állam teherbíró képességéhez igazodva,

a társadalmi szükségletek, a célszerûség és a gazdaságosság szempontjai figyelembevételével, a rendelkezésére álló

források erejéig látja el.

4. § (1) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során közremûködõt vesz igénybe,

a közremûködõnek rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltétellel, amely biztosítja a kiszervezett

tevékenység maradéktalan és szakszerû ellátását és a személyes adatok védelmét.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait

jogszabályban kijelölt költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban álló

gazdasági társaság, vagy ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság kizárólagos jog alapján látja el.

5. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ és a pénzügyi intézmény a lakóingatlanok Nemzeti Eszközkezelõ általi megvásárlása

érdekében történõ együttmûködésre vonatkozó keretszerzõdést köt.
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(2) A keretszerzõdés tartalmazza különösen a hiteladós, illetve a zálogkötelezett által e törvény alapján benyújtandó

igazolások és nyilatkozatok a Nemzeti Eszközkezelõ részére történõ megküldésének módját, valamint a

lakóingatlanok megvásárlásának kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány formai és tartalmi követelményeit.

4. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésére vonatkozó szabályok

6. § A lakóingatlant a Nemzeti Eszközkezelõ abban az állapotban veszi át az eladótól, és adja bérbe, amelyben az az

adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjában van.

7. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõt a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú lakóingatlanok után vagyonkezelési díjfizetési

kötelezettség és visszapótlási kötelezettség nem terheli.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a vagyonkezelés során

a) az állami vagyont elsõdlegesen bérleti szerzõdés alapján bérbeadással hasznosítja,

b) kezdeményezheti a vagyonkezelésében lévõ lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását,

c) a lakóingatlant elidegenítheti.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ a megüresedett lakóingatlant nyilvános pályázat keretében vagy az állami adóhatóság

lakóingatlan fekvése szerinti területi szerve útján az Elektronikus Árverési Felületen értékesítheti.

III. FEJEZET

A LAKÓINGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A lakóingatlan megvásárlásának feltételei

8. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel

együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha

a) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa szociálisan rászorult személynek minõsül,

b) a hiteladós bejelentett lakóhelye 2011. szeptember 28-án és azt követõen folyamatosan az állam számára

megvételre felajánlott lakóingatlan,

c) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa a háztartásban legalább két gyermeket

nevel, akikre tekintettel a hiteladós a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosult,

d) a hiteladósnak – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettnek – más lakhatást

biztosító használati joga nincs, illetve ha a hiteladósnak – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában

van, a zálogkötelezettnek – más lakhatást biztosító használati joga van, abban az esetben az adott ingatlan már

nem felelne meg a benne lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigénynek, amennyiben a hiteladós

– vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezett – és megvételre felajánlott

lakóingatlanban lakó közeli hozzátartozója is az adott ingatlanban lakna,

e) a lakóingatlanon pénzügyi intézmény javára bejegyzett olyan jelzálogjog áll fenn, amely 2009. december 30-a

elõtt megkötött jelzáloghitel-szerzõdés alapján jött létre,

f) a jelzáloghitel-szerzõdés ingatlanfedezetét kizárólag az államnak megvételre felajánlott lakóingatlan képezi,

g) a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi értéke Budapesten és a megyei

jogú városokban a tizenöt millió forintot, egyéb településeken a tíz millió forintot nem haladta meg, és a

jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor a kölcsön összege nem haladta meg a lakóingatlan jelzáloghitel

kihelyezésekor megállapított forgalmi értékének a nyolcvan százalékát, az önerõ növelése érdekében nyújtott

állami támogatásokkal érintett jelzáloghitel-szerzõdések esetén a száz százalékát, de elérte a huszonöt százalékát,

h) a lakóingatlant az arra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény kényszerértékesítésre jelölte,

i) a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ minden pénzügyi intézmény

ia) külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a lakóingatlan tulajdonjoga az államra átruházásra kerüljön,

és elfogadja a 9. § alapján a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár 20. § szerint rá esõ hányadát, és

ib) lemond a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal biztosított, a hiteladóssal szemben fennálló minden

további követelésérõl.
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(2) Ha a lakóingatlant több jelzálogjog is terheli, az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek teljesülését azon

jelzáloghitel-szerzõdés esetében kell vizsgálni, amelyet a hiteladós azzal a pénzügyi intézménnyel kötött, amelynél

a 11. § (2) bekezdése szerinti szándéknyilatkozatot benyújtotta.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdés szerint felajánlott lakóingatlant – az (1) bekezdés szerinti feltételekkel – abban

az esetben is megvásárolja, ha az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltétel a zálogkötelezett vagy a vele

egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa tekintetében és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel a

zálogkötelezett tekintetében fennáll.

6. A lakóingatlanért fizetendõ vételár

9. § A lakóingatlan vételára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény

követelésének – több ilyen követelés esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legelsõ ranghelyen álló,

jelzálogjoggal fedezett követelés – alapjául szolgáló jelzáloghitel-szerzõdésben megállapított forgalmi érték

a) 55%-a, ha a lakóingatlan Budapesten vagy megyei jogú városban található,

b) 50%-a, ha a lakóingatlan az a) pont hatálya alá nem tartozó városban,

c) 35%-a, ha a lakóingatlan községben található.

7. A hiteladós és a zálogkötelezett visszavásárlási joga

10. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg a hiteladós vagy, ha a lakóingatlan nem

a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezett javára visszavásárlási jogot enged, amelyet a hiteladós vagy

a zálogkötelezett az adásvételi szerzõdés megkötésének hónapját követõ hatodik hónap elsõ napjától az adásvételi

szerzõdés megkötésének hónapját követõ huszonnegyedik hónap utolsó napjáig gyakorolhat.

(2) A visszavásárlási jog a hiteladóst, vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet

akkor is megilleti, ha a lakóingatlan a települési önkormányzat tulajdonába kerül. A települési önkormányzat

tulajdonába került lakóingatlan esetében a visszavásárlási jogot a hiteladós vagy a zálogkötelezett a települési

önkormányzattal szemben gyakorolhatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti visszavásárlási jog megszûnik, ha a lakóingatlanra vonatkozó bérleti jog megszûnik.

(4) A visszavásárlási vételár

a) a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszegnek a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésétõl a lakóingatlan

Nemzeti Eszközkezelõ részére megvételre történõ felajánlásáig a hiteladós által kifizetett tõketörlesztések összegével

csökkentett értéke, vagy

b) a Nemzeti Eszközkezelõ által a lakóingatlanért fizetett, e törvény alapján meghatározott vételárnak a Nemzeti

Eszközkezelõ és az eladó között megkötött adásvételi szerzõdés keltétõl a visszavásárlási jog gyakorlásáig terjedõ

idõszakra számított, jegybanki alapkamattal növelt összege

közül a magasabb összeg.

(5) Ha a hiteladós vagy a zálogkötelezett visszavásárlási jogát gyakorolja, a lakóingatlanért általa fizetett visszavásárlási

vételárból a központi költségvetést illeti meg a Nemzeti Eszközkezelõ által a lakóingatlan megvásárlásakor kifizetett

vételár. Ha a visszavásárlási vételár a (4) bekezdés a) pontja szerint került meghatározásra, a települési önkormányzat

tulajdonába került lakóingatlan esetében a települési önkormányzatot illeti meg a visszavásárlási vételár és a Nemzeti

Eszközkezelõ által kifizetett vételárnak a Nemzeti Eszközkezelõ és az eladó között megkötött adásvételi szerzõdés

keltétõl a visszavásárlási jog gyakorlásáig terjedõ idõszakra számított, jegybanki alapkamattal növelt összege közötti

különbözet.

(6) A visszavásárlási jogot az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjog bejegyzésével egyidejûleg – a 10. § (1) bekezdés szerinti

lejárati határnap adásvételi szerzõdésben meghatározott idõpontjának feltüntetésével, a bejegyzési kérelemben

foglaltaknak megfelelõen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi.

(7) A visszavásárlási jogot az ingatlanügyi hatóság a Nemzeti Eszközkezelõ kérelmére

a) az (1) bekezdés szerinti határidõ elteltét követõen, vagy

b) a bérleti jogviszony megszûnése esetén a jogosult törlési engedélye vagy a bérleti jogviszony megszûnését

megállapító bírósági határozat alapján

törli az ingatlan-nyilvántartásból.
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8. A lakóingatlan megvásárlására vonatkozó szándék bejelentésének szabályai

11. § (1) A pénzügyi intézmény a hiteladóst és a zálogkötelezettet – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyidejû

tájékoztatása mellett – értesíti arról, ha a lakóingatlant az adott negyedéves kényszerértékesítési kvóta alapján

kényszerértékesítésre jelölte.

(2) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – az értesítés

kézhezvételét követõ 30 napon belül a lakóingatlanon jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény útján írásban,

szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti a lakóingatlan állam által történõ megvásárlását. Ha a

lakóingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzáloghitel-szerzõdés alapján több pénzügyi intézmény javára is

jelzálogjogot jegyeztek be, a rangsorban elõrébb álló pénzügyi intézménynél lehet a lakóingatlan megvásárlását

kezdeményezni.

(3) A szándéknyilatkozathoz mellékelni kell

a) a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzõjének a szándéknyilatkozat benyújtásának

idõpontjánál harminc napnál nem régebben kiállított igazolását a 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel

teljesülésérõl,

b) a kincstárnak a szándéknyilatkozat benyújtásának idõpontjánál harminc napnál nem régebben kiállított

igazolását a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl,

c) a hiteladós nyilatkozatát a 8. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl,

d) a hiteladós, vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezett nyilatkozatát arról,

hogy

da) a lakóingatlant – ha annak tulajdoni lapjából az nem állapítható meg – végrehajtás alá vonták-e,

db) a lakóingatlan tulajdonjogának az államra történõ átruházása feltételeit és annak jogkövetkezményeit

tudomásul veszi.

12. § (1) A pénzügyi intézmény a szándéknyilatkozat benyújtásától számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy a 8. §

(1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott feltételek fennállnak-e, és errõl a hiteladóst, valamint ha a lakóingatlan

nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettet írásban tájékoztatja.

(2) A pénzügyi intézmény a szándéknyilatkozat benyújtásától számított legkésõbb 30 napon belül dönt arról, hogy

a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához elõzetes elvi hozzájárulását adja. Ha a pénzügyi intézmény a

tulajdonjog átruházásához nem járul hozzá, errõl haladéktalanul tájékoztatja a hiteladóst, és – ha a lakóingatlan nem a

hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet.

13. § (1) Ha a pénzügyi intézmény a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához elõzetes elvi hozzájárulását adja,

errõl – a szándéknyilatkozat és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott igazolások és nyilatkozatok megküldésével

együtt – haladéktalanul értesíti a Nemzeti Eszközkezelõt, és megjelöli a saját követelésének összegét,

a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi

értékét, a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszeget, valamint a hiteladós által a jelzáloghitel-szerzõdés

alapján teljesített tõketörlesztések összegét.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdés szerinti adatok beérkezésétõl számított 15 napon belül értesíti valamennyi

hitelezõt a szándéknyilatkozat beérkezésérõl, és felhívja õket, hogy a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon belül

jelentsék be a követeléseik összegét, a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi

értékét, a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszeget, és a jelzáloghitel-szerzõdés alapján teljesített

tõketörlesztések összegét. A hitelezõnek a jelzálogjoggal biztosított követelése összegét azzal a nappal mint

fordulónappal kell megjelölnie, amely napon a hiteladós szándéknyilatkozatát a pénzügyi intézménynél benyújtotta.

(3) Ha ugyanazon hitelezõ javára a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlan vonatkozásában több jelzálogjogot is

bejegyeztek az ingatlan-nyilvántartásba, e hitelezõt minden bejegyzett jelzálogjog tekintetében önálló hitelezõnek

kell tekinteni, kivéve, ha a jelzálogjogok az ingatlan-nyilvántartásban közvetlenül egymást követõ ranghelyen állnak.

(4) Nem akadálya a lakóingatlan tulajdonjoga átruházásának, ha a lakóingatlanon bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ,

pénzügyi intézménynek nem minõsülõ hitelezõ a jelzálogjoggal biztosított követelésének összegérõl nem nyilatkozik.

Ebben az esetben a Nemzeti Eszközkezelõ a hitelezõ javára e törvény alapján megállapítható vételárhányadot bírósági

letétbe helyezéssel teljesíti, és errõl tájékoztatja a pénzügyi intézménynek nem minõsülõ hitelezõt, a hiteladóst és

– ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet. Ha az ingatlan-nyilvántartás alapján
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a jelzálogjoggal biztosított követelés járulékai nem határozhatók meg pontosan, a vételárhányad számításának alapját

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog által biztosított követelés tõkeösszege képezi.

14. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a követelés bejelentését követõ 15 napon belül a hitelezõk bejelentett követelései alapján

vételár-felosztási tervet készít, és tájékoztatja a hitelezõket a részükre kifizethetõ vételárhányadról.

(2) A pénzügyi intézmény a vételár-felosztási terv kézhezvételét követõ 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a

lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához hozzájárul-e, a vételár-felosztási terv szerint rá esõ vételárhányadból

meg nem térülõ, hiteladóssal szembeni követelését véglegesen elengedi, valamint a vételár rá esõ részének

megfizetését követõen haladéktalanul kiadja a hiteladósnak a tartozáselengedõ nyilatkozatot.

(3) Ha valamennyi pénzügyi intézmény hozzájárul a vételár-felosztási terv szerint rá esõ vételárhányadból meg nem

térülõ követelése elengedéséhez, továbbá nyilatkozik arról, hogy a vételár rá esõ részének megfizetését követõen

haladéktalanul kiadja a hiteladósnak a tartozáselengedõ nyilatkozatot, a Nemzeti Eszközkezelõ e tényrõl tájékoztatja

a jelzáloggal rendelkezõ hitelezõket.

(4) A pénzügyi intézmény a hozzájáruló nyilatkozatához kötve van mindaddig, ameddig a Nemzeti Eszközkezelõ

az adásvételi szerzõdést a hiteladóssal, vagy – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van –

a zálogkötelezettel meg nem köti, de legfeljebb a szándéknyilatkozat Nemzeti Eszközkezelõ számára történõ

átadásától számított 90. napig.

9. A végrehajtási eljárás szünetelése és folytatása

15. § (1) Ha a 8. § (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott feltételek fennállnak, és a hiteladós vagy a zálogkötelezett

nyilatkozata alapján a lakóingatlant bírósági vagy közigazgatási végrehajtás alá vonták, a 11. § (1) bekezdése szerinti

pénzügyi intézmény 15 napon belül kezdeményezi a végrehajtónál a végrehajtás szünetelését. A pénzügyi intézmény

nyilatkozata alapján a megvételre felajánlott lakóingatlanra bejegyzett valamennyi végrehajtási jog vonatkozásában

a végrehajtás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 52. § g) pontja alapján szünetel.

(2) Ha a jelzáloghitel-szerzõdés szerint a hitelezõ a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 257. § (2) és

(3) bekezdése szerint jogosult a lakóingatlant bírósági végrehajtáson kívül értékesíteni, az (1) bekezdés szerinti

feltételek fennállása esetén a pénzügyi intézmény haladéktalanul intézkedik az iránt, hogy a lakóingatlan lekerüljön az

adóhatóság Elektronikus Árverési Felületérõl.

16. § (1) A végrehajtási eljárás folytatódik, ha

a) valamely pénzügyi intézmény a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához nem járul hozzá,

b) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakóingatlant nem vásárolja meg, vagy

c) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakóingatlant megvásárolja, de a végrehajtás nem kizárólag a lakóingatlanra vonatkozóan

indult.

(2) A végrehajtás az (1) bekezdésben foglalt esetben attól a naptól folytatódik, amikor a pénzügyi intézménynek

a hozzájárulása elutasításáról vagy a Nemzeti Eszközkezelõnek a vételi ajánlat visszautasításáról, vagy az ingatlan

megvásárlásáról szóló tájékoztatását a végrehajtó kézhez veszi.

10. Az adásvételi szerzõdés megkötésének és az állam tulajdonszerzésének szabályai

17. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ megbízza azt a pénzügyi intézményt, amelynél a szándéknyilatkozat benyújtásra került, hogy

az adásvételi szerzõdés aláírásának tárgyi feltételeit biztosítsa. A Nemzeti Eszközkezelõ az adásvételi szerzõdést

az állam nevében megköti.

(2) Az adásvételi szerzõdés mellékletként tartalmazza

a) a vételár-felosztási tervet, amelyet a hiteladósnak, több hiteladós esetén minden hiteladósnak, vagy – ha a

lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van – a zálogkötelezettnek írásban jóvá kell hagynia,

b) az aláírt lakásbérleti szerzõdést,

c) a lakóingatlanon jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézménynek a vételárhányad kifizetésének feltételétõl

függõ tartozáselengedõ nyilatkozatát.
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18. § (1) Az állam a lakóingatlan tulajdonjogát a hatósági árverési vétel hatályával – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel

tehermentesen – szerzi meg.

(2) A megvásárolt lakóingatlanon teherként csak a következõ jogok maradhatnak fenn:

a) a telki szolgalom,

b) a közérdekû használati jog,

c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog,

d) a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve.

19. § A Nemzeti Eszközkezelõ az állam tulajdonjogának bejegyzése érdekében az adásvételi szerzõdést akkor nyújtja be az

ingatlanügyi hatósághoz, ha a 9. § alapján fizetendõ vételár 20. § szerinti hányadát a hitelezõknek kifizette. Az állam

tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésével egyidejûleg az ingatlant terhelõ jogokat a 18. §

(2) bekezdése szerint fennmaradó jogok kivételével az ingatlanügyi hatóság törli az ingatlan-nyilvántartásból.

11. A vételár felosztása

20. § A Nemzeti Eszközkezelõ a vételár kifizetése során a hitelezõk követelését a jelzálogjogok ranghelyének sorrendjében

elégíti ki, a hitelezõ által a Nemzeti Eszközkezelõhöz írásban bejelentett követelés, vagy ha az alacsonyabb,

a jelzálogjoghoz kapcsolódóan bejegyzett követelés 1. mellékletben meghatározott mértékében.

21. § (1) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár meghaladja a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ

jogosultak követelésének az e törvényben meghatározott mértékû kielégítéséhez szükséges összeget, és a

lakóingatlant végrehajtás alá vonták, a fennmaradó vételárhányadot a Nemzeti Eszközkezelõ a végrehajtó kezéhez

teljesíti.

(2) Ha a lakóingatlan értékesítése miatt a hiteladósnak, vagy – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van –

a zálogkötelezettnek korábbi lakásépítési vagy lakás-felújítási kedvezménybõl eredõen, illetve bármely más korábbi

állami támogatásra tekintettel az állammal szemben fizetési kötelezettsége keletkezne, a Nemzeti Eszközkezelõ

a vételárat a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ hitelezõk követelésének az e törvényben

meghatározott mértékû kielégítését követõen elsõsorban az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítésére

fordítja.

(3) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár meghaladja a hitelezõk követelésének az e törvényben

meghatározott mértékû kielégítéséhez szükséges összeget, a fennmaradó vételárhányad a hiteladóst vagy – ha a

lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van – a zálogkötelezettet illeti meg azzal, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ

hathavi bérleti díj összegének megfelelõ összeget a bérleti jogviszony fennállásáig óvadékként visszatarthat.

IV. FEJEZET

A LAKÁSBÉRLETI SZERZÕDÉS

12. A lakásbérleti szerzõdés feltételei

22. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladóssal vagy – a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben – a zálogkötelezettel

(a továbbiakban együtt: bérlõ) az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg a megvásárolt lakóingatlan

tekintetében határozatlan idõtartamra lakásbérleti szerzõdést köt.

(2) A lakásbérleti szerzõdés alapján a bérlõ köteles a megállapított lakbért a Nemzeti Eszközkezelõ részére havi

rendszerességgel megfizetni.

23. § A lakásbérleti szerzõdés létrejöttére, tartalmára és megszûnésére a Lakástörvény szabályait a következõ eltérésekkel

kell alkalmazni:

a) a bérlõ a lakóingatlanba a lakásbérleti szerzõdés létrejöttét követõen csak a házastársát vagy élettársát, saját,

illetve házastársa vagy élettársa nevelésében álló, családi pótlékra jogosító gyermeket, továbbá a családi pótlék

összegének számítása szempontjából figyelembe vett gyermeket, a zálogkötelezettet, illetve a hiteladóst

fogadhatja be, a Nemzeti Eszközkezelõ elõzetes írásbeli hozzájárulásával,

b) a lakóingatlanra bérlõtársi jogviszonyt létesíteni nem lehet,
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c) a lakásbérleti szerzõdés megszûnése után a volt bérlõ és a lakóingatlanban visszamaradó más személyek

elhelyezésre nem tarthatnak igényt,

d) a bérlõ halála esetén a bérlõvel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a bérlõ, illetve házastársa

vagy élettársa családi pótlékra jogosító gyermeke, továbbá a zálogkötelezett, illetve a hiteladós a lakásbérleti

jogot folytathatják,

e) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdésben kikötheti a bérlõ lakásban történõ életvitelszerû

bentlakásának kötelezettségét,

f) a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott lakóingatlanon belüli költségek a bérlõt terhelik.

13. A lakásbérleti szerzõdés felmondása

24. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdést felmondhatja, ha a bérlõ vagy a háztartás más tagja az adásvételi

szerzõdés megkötése érdekében hamisított vagy valótlan tartalmú iratokkal, nyilatkozatokkal a Nemzeti

Eszközkezelõt megtévesztette.

(2) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti jogviszonyt felmondja, az üresen maradt lakóingatlanra más, az e törvény

szerint bérleti jogviszony létesítésére jogosult bérlõvel bérleti szerzõdést köthet.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Felhatalmazó rendelkezések

25. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) a Nemzeti Eszközkezelõ és a bérlõ között létrejött lakásbérleti szerzõdésben a bérlõ szociális helyzetére tekintettel

érvényesíthetõ lakbér mértékét,

b) a hiteladósnak a Nemzeti Eszközkezelõ felé keletkezett tartozásai megfizetésének elhalasztására, illetve a nem

végrehajtható tartozások leírására vonatkozóan a hiteladós szociális helyzete alapján figyelembe veendõ

feltételeket,

c) az e törvény hatálya alá tartozó lakóingatlanok bérlõk közötti cseréjéhez való hozzájárulás feltételeit.

(2) Felhatalmazást kap az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg a Nemzeti

Eszközkezelõ 4. § (2) bekezdésében megjelölt feladatainak ellátását kizárólagos jog alapján végzõ költségvetési

szervek és gazdasági társaságok körét.

15. Hatályba léptetõ rendelkezés

26. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–25. §, a 27. § és az 1. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.”

16. Módosító rendelkezések

27. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (3) bekezdése a következõ

c) ponttal egészül ki:

(A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha:)

„c) a pénzügyi intézmény a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot.”

(2) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 17. § (1) bekezdés r) pontjában a „szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok” szövegrész helyébe

a „hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek” szöveg,

b) 26. § (1) bekezdés u) pontjában a „szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok” szövegrész helyébe

a „hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek” szöveg, a „törvény

által rögzített vételi jog” szövegrész helyébe a „törvényben meghatározott visszavásárlási jog” szöveg

lép.
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(3) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következõ 38. ponttal egészül ki:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság

elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül

tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

„38. a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának

biztosításáról szóló törvény alapján a települési önkormányzat jegyzõje által a szociális rászorultság fennállásáról

kiállított igazolás, valamint a kincstár által a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozóan kiállított igazolás.”

(4) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti ingatlan kényszerértékesítését a hitelezõnek a tárgynegyedév végéig

kezdeményeznie kell, kivéve, ha a hitelezõ pénzügyi intézmény a lakáshitel fedezetéül szolgáló lakóingatlan

tulajdonjogának – a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek

lakhatásának biztosításáról szóló törvény szerinti – átruházásához hozzájárult.”

28. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24/B. § (9) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(9) A központi költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat kötelezettségvállalással terhelt, azonban

a tárgyévet követõ év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt

kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványának elvonásáról vagy felhasználásának további

engedélyezésérõl a Kormány dönt. Az elvont elõirányzat-maradvány a központi költségvetést illeti meg.”

(2) Az Áht. 123/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2011. évben a 27. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen

a) a fejezetet irányító szerv a (2) bekezdésben foglalt korlátozással a fejezeti kezelésû elõirányzatok adott fejezeten

belül – más központi költségvetési szervek elõirányzatait tartalmazó cím vagy a fejezeti kezelésû elõirányzatok címen

belül más fejezeti kezelésû elõirányzat javára – történõ átcsoportosításáról,

b) a kormány a fejezeti kezelésû elõirányzatok más fejezethez történõ átcsoportosításáról dönthet az évközben

felmerülõ, az adott fejezeti kezelésû elõirányzat eredeti céljával, rendeltetésével nem összefüggõ többletkiadások

teljesíthetõsége céljából.

(2) A fejezetet irányító szerv és a kormány az (1) bekezdés szerinti jogkörét azon fejezeti kezelésû elõirányzatok

tekintetében gyakorolhatja, amelyek esetén a költségvetési törvény alapján a teljesítés elõirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül nem lépheti túl az elõirányzatot.”

29. § Nem lép hatályba a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CLXVI. törvény 30. § (5) és (7) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CLXX. törvényhez

A B

1
A bejegyzett jelzálogjog ranghelye

A hitelezõ kielégítésének maximális mértéke a hitelezõ által
megjelölt vagy a jelzálogjog bejegyzésének részeként

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett követelés százalékában

2 1. ranghely 80%

3 2. ranghely 50%

4 3. ranghely 25%

5 4. és további ranghelyek 10% (a hitelezõk arányos kielégítésével)
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2011. évi CLXXIV. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával
összefüggõ egyes törvények módosításáról*
(részleges közlés)

14. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

26. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99. § (1) bekezdésében

az „ , ügyfélkapun keresztül” szövegrész.

23. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló

2003. évi CXXV. törvény módosítása

36. § (1) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ

IV. Fejezettel egészül ki:

„IV. FEJEZET

HELYI ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAMOK
31. § (1) A község, a város és a fõváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat)

ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlõségi programot fogad el.

(2) A helyi esélyegyenlõségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok

– különös tekintettel a nõk, a mélyszegénységben élõk, romák, a fogyatékkal élõ személyek, valamint a gyermekek és

idõsek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérõl, illetve

a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex

kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe

kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlõségi programot az egyenlõ

bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján

kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlõségi program és a települési

önkormányzat által készítendõ egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlõségi terv és

az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitûzéseinek összhangjáról.

(3) A helyi esélyegyenlõségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani

a) az egyenlõ bánásmód, az esélyegyenlõség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítõ

intézkedésekre,

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelõzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá

az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosításához

szükséges intézkedésekre,

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetûek munkaerõ-piaci hátrányait, illetve javítják

foglalkoztatási esélyeiket.

(4) A helyi esélyegyenlõségi program idõarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet

esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlõségi

programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelõen kell

módosítani.

(5) A helyi esélyegyenlõségi programot a települési önkormányzati köztisztviselõk vagy közalkalmazottak készítik el.

Képzésüket, a helyi esélyegyenlõségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlõségi mentorok segítik.

A települési önkormányzati köztisztviselõk, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv

végzi.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereibõl, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi

megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton

odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ, hatályos helyi

esélyegyenlõségi programmal rendelkezik.

(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezõ társulása az államháztartás alrendszereibõl,

az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból

származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást

alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ, hatályos helyi

esélyegyenlõségi programmal rendelkezik.

(8) Esélyegyenlõségi mentor tevékenységet az végezhet, aki

a) rendelkezik felsõfokú végzettséggel,

b) a külön jogszabályban meghatározott képzésen vett részt, és

c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal.”

(2) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ

V. Fejezettel egészül ki:

„V. FEJEZET

EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
32. § (1) A társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozású projektek keretében a projektgazda vagy

konzorciumi partner – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a képzés idõtartamára felzárkózást elõsegítõ

megélhetési támogatást nyújthat a programba bevont személyek számára.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.”

(3) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ 64/A. §-sal

egészül ki:

„64/A. § A 31. § (6) és (7) bekezdését a 2012. november 1-jét követõen meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.”

(4) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ 64/B. §-sal

egészül ki:

„64/B. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 31. § (1) bekezdése szerinti helyi

esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjait és eljárását, a helyi esélyegyenlõségi program

felülvizsgálatának módját, és az elkészítésében részt vevõkkel szembeni követelményekre vonatkozó részletes

szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a települési önkormányzatok helyi

esélyegyenlõségi program elkészítésében részt vevõ köztisztviselõinek, közalkalmazottainak képzésére, továbbá

az esélyegyenlõségi mentorok tevékenységére vonatkozó szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésében részt

vevõk képzését végzõ szervet.

(4) Felhatalmazást kap az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, hogy a helyi

esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes szabályait rendeletben határozza meg.

(5) Felhatalmazást kap az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, hogy

a felzárkózást elõsegítõ megélhetési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat rendeletben határozza meg.”

39. § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 12. §-ában

az „az e fejezetben” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

törvényben” szöveg lép.

40. § Hatályát veszti az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

63/A. §-a.

41. § Hatályát veszti az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 14. §

(1) bekezdés a) pontja, 15–17/E. §-a, 18. § (2) bekezdése.
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27. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény módosítása

45. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Ket.) 13. § (2) bekezdése a következõ k) és l) ponttal egészül ki:

[E törvény rendelkezéseit]

„k) a kutatás-fejlesztési tevékenység minõsítésével kapcsolatos hatósági és szakértõi eljárásokban,

l) a jegybanki ellenõrzés során, a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés

véglegességérõl szóló törvény szerinti eljárásokban, valamint a forgalomban lévõ magyar törvényes fizetõeszközrõl

utánzat készítésével kapcsolatos eljárásokban”

[csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.]

(2) A Ket. 14. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Törvény vagy kormányrendelet e törvény rendelkezéseitõl eltérõ szabályokat állapíthat meg

a) a közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati,

b) a honvédelmi és katonai célú építmények, ingatlanok építésügyi hatósági engedélyezésére, illetve mûködési és

védõterületeik kijelölésére vonatkozó, valamint

c) az egészségügyrõl szóló törvény szerinti rendkívüli halállal kapcsolatos

eljárásban.”

(3) A Ket. 20. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén a mulasztás megszüntetésére felszólító, az ügyészségrõl

szóló törvény szerinti ügyészi felhívásban (a továbbiakban: ügyészi felhívás) megállapított határidõ eredménytelen

elteltét követõen az ügyész a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat a hatóság eljárásra kötelezése iránt.”

(4) A Ket. 97. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Kérelemre induló jogorvoslati eljárások

a) a fellebbezési eljárás,

b) a bírósági felülvizsgálat,

c) az újrafelvételi eljárás,

d) az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás.

(3) Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára

a) a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében,

b) a felügyeleti eljárás keretében,

c) az ügyészi felhívás nyomán.”

(5) A Ket. 100. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[Nincs helye fellebbezésnek]

„f) a képviselõ-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen.”

(6) A Ket. 100. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), c)–f) pontjában meghatározott esetben az elsõ fokú döntés bírósági felülvizsgálatának van

helye.”

(7) A Ket. a 112. §-t követõen a következõ alcímmel és 113. §-sal egészül ki:

„Az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás
113. § (1) Ha az ügyfelek között létrejött egyezséget jóváhagyó határozat meghozatala során alkalmazott

alaptörvény-ellenes jogszabály, illetve jogszabályi rendelkezés ellen az ügyfél alkotmányjogi panaszt nyújt be, és ez

alapján az Alkotmánybíróság a jogszabályt, illetve jogszabályi rendelkezést megsemmisíti, ha az Alkotmánybíróság

nem mondja ki a megsemmisített jogszabálynak vagy jogszabályi rendelkezésnek az Alkotmánybíróság eljárására

okot adó ügyben való alkalmazhatóságát, az ügyfél az alkotmánybírósági határozat kézbesítésétõl számított harminc

napon belül kérelmet nyújthat be az egyezséget jóváhagyó hatósághoz a határozat módosítása, illetve visszavonása

iránt.

(2) Az egyezséget jóváhagyó hatóság a határozat módosítása, illetve visszavonása iránti eljárásban e törvény

I–IV. Fejezetének megfelelõ alkalmazásával jár el.

(3) Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján csak valamely jogszabályi rendelkezés lehetséges

értelmezését nyilvánítja alaptörvény-ellenessé, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az alaptörvény-ellenes

értelmezés eredményeképpen hozott határozat tekintetében is.”
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(8) A Ket. 120. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Ügyészi fellépés

120. § Ha az ügyész az e törvény hatálya alá tartozó ügyben lép fel a törvénysértés orvoslása érdekében, annak

elbírálására az ügyészségrõl szóló törvénynek az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló fejezetében foglaltak

az irányadók.”

(9) A Ket. 171. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„171. § (1) E törvény rendelkezéseitõl a 2005. július 1-je elõtt jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerzõdés eltérhet.

(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik,

a) e törvény rendelkezéseit a törvény,

b) e törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

58. alcímével módosított rendelkezéseit az e rendelkezések,

c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes

kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 45. §-ával, 49. §-ával és 52. §-ával módosított rendelkezéseit

az e rendelkezések

hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

46. § (1) A Ket. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során

a szakszerûség, az egyszerûség és az ügyféllel való együttmûködés követelményeinek megfelelõen köteles eljárni.

A hatóság ügyintézõje jóhiszemûen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos – ideértve gazdasági

– érdekét szem elõtt tartva jár el.”

(2) A Ket. 13. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[E törvény rendelkezéseit]

„f) az audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására és a sajtótermék kiadására irányuló tevékenység felügyeletével,

a média- és hírközlési igazgatással, az elektronikus hírközlési szolgáltatások, tevékenységek, az audiovizuális

médiaszolgáltatások és a sajtótermékek piaci felügyeletével, piacszabályozásával, ellenõrzésével, valamint

a mozgóképszakmai igazgatással kapcsolatos eljárásban,”

[csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.]

(3) A Ket. 14. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl

szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytõl és az ügyfajtára vonatkozó különös

eljárási szabályoktól eltérõ rendelkezéseket állapíthat meg:]

„f) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.”

(4) A Ket. 15. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 15. § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil

szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvetõ jog védelmére vagy valamilyen

közérdek érvényre juttatására irányul.

(5a) A hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely

alapvetõ jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti

a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.”

(5) A Ket. 17. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hatóság eljárásának jogerõs befejezését követõen az eljárása során megismert és kezelt személyes adatokat

zárolja. A hatóság a zárolt személyes adatokat az eljárás tárgyát képezõ ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltári

õrizetbe adásáig tárolja, azokat kizárólag a jogerõs döntésének végrehajtása, a jogerõs döntésében foglaltak

ellenõrzése vagy a jogerõs döntésével összefüggõ jogorvoslat vagy döntés-felülvizsgálat céljából kezelheti, és

kizárólag e személyes adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére továbbíthatja.

(8) Törvény a (7) bekezdésben meghatározottnál rövidebb adatkezelési idõtartamot is megállapíthat.”

(6) A Ket. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a hatóság eljárási kötelességének a rá irányadó ügyintézési határidõn belül nem tesz eleget, a felügyeleti szerv

az erre irányuló kérelem megérkezésétõl vagy a hivatalos tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül kivizsgálja
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a mulasztás okát, és a mulasztó hatóságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja. Nincs helye az eljárás

lefolytatására történõ utasításnak, ha a 71. § (2) bekezdés alkalmazásának van helye.”

(7) A Ket. 20. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az ismételten mulasztó hatóságtól az ügy nem vonható el, és az eljárásra más hatóság nem jelölhetõ ki,

ha a hatóság hatásköre hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány kiadására, hatósági nyilvántartás vezetésére

terjed ki, vagy ha hatásköre kizárólagos. A hatóság legkésõbb a felügyeleti szerv utasításától számított tizenöt napon

belül köteles eleget tenni elmulasztott kötelezettségének. A felügyeleti szerv az utasítással egyidejûleg fegyelmi

eljárást kezdeményez a mulasztó hatóság vezetõje ellen, amely kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás megindítása

kötelezõ.”

(8) A Ket. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A megkeresést a belföldi jogsegélynek a megkeresett szervhez történõ beérkezését követõen

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott esetben tizenöt napon belül,

b) az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben nyolc napon belül,

c) ha az tanú meghallgatására, szemle lefolytatására irányul – az a) és b) ponttól eltérõen – harminc napon belül,

d) ha a megkeresésben kért adat elektronikusan rögzített nyilvántartásban áll rendelkezésre, és a hatóságok közötti

elektronikus kapcsolattartás nem kizárt, öt napon belül

kell teljesíteni.”

(9) A Ket. 26. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a megkeresõ hatóság közvetlen elektronikus hozzáféréssel is rendelkezik az eljárásához szükséges adatot

nyilvántartó szerv nyilvántartásához, az adatot a nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel szerzi meg, kivéve, ha

a nyilvántartáshoz való hozzáférés üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény miatt az (5) bekezdés d) pont szerinti

határidõn belül nem lehetséges.”

(10) A Ket. 26. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A megkeresett szerv vezetõje az (5) bekezdés szerinti határidõt – az (5) bekezdés d) pontjában foglalt határidõ

kivételével – annak letelte elõtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

A megkeresett szerv az eljárási határidõ meghosszabbításáról szóló végzését közli a megkeresõ hatósággal és

az ügyféllel.”

(11) A Ket. 26. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a megkeresett szerv vagy személy határidõre nem teljesíti a megkeresést, a megkeresõ hatóság – határidõ

tûzésével – tájékoztatást kér a megkeresett szervtõl vagy személytõl ennek okáról. Ha a megkeresett szerv vagy

személy nem teljesíti a tájékoztatást, illetve az eljárási cselekmény elvégzésére irányuló megkeresés teljesítését

továbbra is megtagadja vagy elmulasztja, akkor a megkeresõ hatóság – az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetet

kivéve – jogosult a megkeresett szerv vagy személy egyidejû értesítése mellett az eljárási cselekményt elvégezni,

továbbá ha a megkeresett szerv vagy személy felügyeleti szervvel rendelkezõ hatóság, akkor felügyeleti eljárást

kezdeményez, egyéb esetben jelzi a mulasztást a szerv vezetõjének. A felügyeleti szerv tizenöt napon belül intézkedik.

(8) A megkeresés teljesítésének (7) bekezdés szerinti elmaradásából eredõ többletköltségeket a megkeresett szerv

téríti meg.”

(12) A Ket. a 28/C. §-t követõen a következõ alcímmel és 28/D. §-sal egészül ki:

„Kapcsolattartás hirdetményi úton

28/D. § (1) Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentõs számú ügyfelet érint, akkor –

az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések

kivételével – a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tarthat kapcsolatot.

(2) Az ügyfél kérelmére a hatóság az írásbeli kapcsolattartás egyéb formájának alkalmazásával közli az ügyféllel

a döntését.

(3) Jelentõs számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárás megindításakor. Törvény vagy

kormányrendelet ennél több ügyfél érintettségéhez is kötheti a hirdetményi kapcsolattartás elõírását.”

(13) A Ket. 29. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hivatalból folytatott eljárásra a hivatalból indított eljárás szabályai az irányadók.”

(14) A Ket. 29. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A hatóság a hivatalbóli eljárást kezdeményezõ személyt vagy szervet kérelmére tájékoztatja az eljárás

megindításáról, valamint a foganatosított hatósági intézkedésrõl.”
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(15) A Ket. 29. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A 28/D. §-ban meghatározott esetben az eljárás megindításáról szóló értesítésre a (3)–(5) bekezdést kell

alkalmazni azzal, hogy az értesítés az (5) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza

a) az arra való felhívást, hogy a hatóság a továbbiakban hirdetményi úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel,

b) annak megjelölését, hogy az ügyfél a hirdetményeket hol tekintheti meg, és a hirdetményi úton történõ

kapcsolattartás egyéb szabályait, valamint

c) a 28/D. § (2) bekezdésében és a 78/A. § b) pontjában foglalt lehetõségrõl való tájékoztatást.”

(16) A Ket. 31. § (1) bekezdése a következõ i) és j) ponttal egészül ki:

[A hatóság az eljárást megszünteti, ha]

„i) hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és

további eljárási cselekménytõl sem várható eredmény,

j) a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.”

(17) A Ket. 33. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidõbe nem számít be:”

(18) A Ket. 33. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az eljáró hatóság vezetõje – ha azt jogszabály nem zárja ki – az ügyintézési határidõt annak letelte elõtt kivételesen

indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc, a (2) bekezdésben meghatározott esetekben legfeljebb tizenöt

nappal meghosszabbíthatja. A végzésben a határidõ-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.”

(19) A Ket. 33/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az eljárások egyesítése esetén a hatóság a legkorábban indult ügy ügyintézési határidején belül jár el.”

(20) A Ket. 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Jogszabály elõírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus

kapcsolattartás esetén on-line felületen vagy valamely szoftver használatával elektronikus ûrlapon nyújtsa be. Ha

törvény az elektronikus kapcsolattartást kötelezõvé teszi, és a kérelmet on-line felületen vagy valamely szoftver

használatával elektronikus ûrlapon kell benyújtani, az elektronikus ûrlap kitölthetõ és letölthetõ, valamint a szoftver

letölthetõ változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.”

(21) A Ket. 39. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Jegyzõkönyv, egyszerûsített jegyzõkönyv és hivatalos feljegyzés
39. § (1) A hatóság jegyzõkönyvet készít

a) a lefoglalásról,

b) a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság hatósági tanút alkalmaz,

c) a tárgyalásról,

d) a közmeghallgatásról,

e) a biztosítási intézkedés elvégzésérõl, ha a hatóság hatósági tanút alkalmaz,

f) a jogszabályban meghatározott eljárási cselekményrõl.

(2) Ha az ügyfél vagy az eljárási cselekményben érintett személy kéri vagy a hatóság az eljárás érdekében egyébként

szükségesnek tartja, a hatóság jegyzõkönyvet készít

a) a szóbeli kérelemrõl,

b) az ügyfél, a tanú, a szakértõ meghallgatásáról,

c) a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság nem alkalmaz hatósági tanút,

d) minden más bizonyítási cselekményrõl.

(3) A jegyzõkönyv tartalmazza

a) a hatóság megnevezését, az ügyintézõ nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot,

b) az eljárási cselekményben érintett személy nevét és lakcímét, eljárásjogi helyzetét és – ha azt a hatóság tudomására

hozta – egyéb elérési lehetõségét,

c) az alkalmazott hatósági tanú nevét,

d) az eljárási cselekményben érintett személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét,

e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az (1) és (2) bekezdésben felsorolt eljárási

cselekmények során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat,

ideértve a hatósági tanú észrevételeit is,

f) a jegyzõkönyv készítésének helyét és idõpontját, valamint

g) az eljárási cselekményben érintett személy, az eljárási képességgel nem rendelkezõ személy képviselõje, a hatósági

tanú, az eljáró ügyintézõ és a jegyzõkönyvvezetõ oldalankénti aláírását.
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(4) Az eljárási cselekményben érintett személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását, szakértõi véleményét

vagy azok egyes részét a jegyzõkönyv szó szerint tartalmazza.

(5) A hangfelvételre, valamint a kép- és hangfelvételre a jegyzõkönyvre vonatkozó szabályokat azzal kell alkalmazni,

hogy azok a (3) bekezdés a)–f) pontjában felsoroltakat tartalmazzák. A hangfelvételt, valamint a kép- és hangfelvételt

hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás befejezéséig a (3) bekezdésnek megfelelõ tartalmú

jegyzõkönyvet kell készíteni.

(6) A hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság követelményének megfelelõen választja ki a jegyzõkönyv

készítésének formáját. Az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevõje az ezzel járó költségek megtérítése mellett kérheti

az általa megjelölt jegyzõkönyvezési forma alkalmazását.

(7) A hatóság egyszerûsített jegyzõkönyvet készít, ha jegyzõkönyv – az ügyfél vagy az eljárási cselekményben érintett

személy erre irányuló kérelme vagy a jegyzõkönyvkészítést indokolttá tévõ körülmények hiányában – nem készül.

Az egyszerûsített jegyzõkönyv tartalmazza felvételének helyét és idõpontját, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot,

az eljárási cselekményben érintett nevét és eljárásjogi helyzetét, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés

megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid összefoglalását, az eljáró ügyintézõ nevét és aláírását,

valamint az eljárási cselekményben érintett személy aláírását. A szóbeli kérelemrõl készült egyszerûsített jegyzõkönyv

ezenkívül tartalmazza az ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, valamint a kérelem tartalmát.

(8) A több hatóság részvételével végzett eljárási cselekményrõl közös jegyzõkönyv vagy közös egyszerûsített

jegyzõkönyv készíthetõ, amely együttesen tartalmazza az egyes eljáró hatóságok megnevezését, a képviseletükben

eljáró valamennyi ügyintézõ nevét és aláírását, valamint az eljáró hatóságoknál folyamatban lévõ ügyek

ügyiratszámait.

(9) A hatóság az ügy megítélése szempontjából fontos vagy egyébként az ügy természetére tekintettel lényeges

minden egyéb eljárási cselekményrõl hivatalos feljegyzést vehet fel, vagy az eljárási cselekményt az iratra történõ

rávezetéssel rögzítheti. A hivatalos feljegyzés az eljárási cselekmény rövid összefoglalását, a készítés dátumát,

valamint a feljegyzést készítõ nevét és aláírását tartalmazza.

(10) Hivatalos feljegyzés készítése alkalmazható az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus kapcsolattartás során közölt

információk írásba foglalására. Az ilyen feljegyzés számítógépes programmal, automatikusan is elkészíthetõ, ebben

az esetben a feljegyzést készítõ aláírása helyett a hatóság gépi aláírása is alkalmazható.”

(22) A Ket. a 39/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 39/B. §-sal egészül ki:

„Elveszett, megsemmisült iratok pótlása
39/B. § A hatóság intézkedik az ügy elveszett vagy megsemmisült iratának pótlása iránt, ennek érdekében

az eljárásban részt vett személyeket meghallgathatja, illetve kiadmányokat, iratmásolatokat szerezhet be. Az ügy

iratainak pótlása mellõzhetõ, ha az elveszett vagy megsemmisült irat alapján hozott döntés jogerõs és végrehajtható,

ebben az esetben csak a döntés hiteles kiadmányát kell beszerezni.”

(23) A Ket. 43. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 43. § a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha nincs kijelölhetõ másik, azonos hatáskörû hatóság, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben kizárási ok áll fenn.

Ebben az esetben a hatóság az ügyfelet haladéktalanul, de legkésõbb a kizárási ok felmerülésétõl számított nyolc

napon belül értesíti a kizárás fennállásáról, és tájékoztatja az irányadó eljárási rendrõl.

(6a) A (6) bekezdés szerinti esetben a hatóság határozatát és önálló jogorvoslattal megtámadható végzését

a felügyeleti szerv vezetõjével is közli.”

(24) A Ket. 44. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben és szempontok alapján a hatóság mérlegelheti

a szakhatóság megkeresését és maga dönthet a szakkérdésben. Ilyen esetben az adott szakkérdésre vonatkozó

szakhatósági eljárásért illeték és díj nem kérhetõ.”

(25) A Ket. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhetõ a megjelenésre, kivéve, ha a hatóság

a) a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja,

b) tárgyalást, közmeghallgatást vagy egyezségi kísérletet tart.”

(26) A Ket. 46. §-a a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha az idézett személy korlátozottan cselekvõképes, a hatóság a törvényes képviselõjét azzal a felhívással értesíti,

hogy a megjelenésérõl gondoskodjék. Ha az idézett személy cselekvõképtelen, a hatóság törvényes képviselõje útján

idézi.

(4b) Ha a (4a) bekezdés szerint idézett személy nem jelenik meg, és törvényes képviselõje nem igazolja, hogy ez neki

nem róható fel, a törvényes képviselõ eljárási bírsággal sújtható.”

3. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 297



(27) A Ket. 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Törvény vagy kormányrendelet a tényállás tisztázása és az ügyfél jogának, jogos érdekének védelme és

elõmozdítása érdekében az eljárás és a hatósági ellenõrzés során együttmûködési kötelezettséget írhat elõ a feladat-

és hatáskörükben érintett hatóságok részére. Az együttmûködés formája lehet különösen a hatóságok közötti

egyeztetés, valamint az ellenõrzési tevékenység összehangolása. A hatóság eljárási kötelezettségét nem érinti, ha

a törvény vagy kormányrendelet alapján együttmûködésre kötelezett másik hatóság e kötelezettségét elmulasztja,

a hatóság azonban köteles a mulasztó hatóság felügyeleti szervét, ennek hiányában vezetõjét a mulasztásról

tájékoztatni.”

(28) A Ket. 51. §-a a következõ (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha az ügyfél cselekvõképtelen, személyes nyilatkozattételre csak akkor hívható fel, ha a nyilatkozatától várható

bizonyíték más módon nem pótolható. A meghallgatásnak megfelelõ légkörben, a cselekvõképtelen személy számára

érthetõ módon kell megtörténnie, indokolt esetben a cselekvõképtelen személy lakóhelyén. A nyilatkozat

megtételére cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes ügyfél esetén csak a törvényes képviselõ

jelenlétében kerülhet sor, írásbeli nyilatkozat esetén a törvényes képviselõ a nyilatkozatot aláírja.

(2b) Ha az ügyfél és törvényes képviselõje között érdekellentét van, a törvényes képviselõnek a (2a) bekezdésben

meghatározott jogait a gyámhatóság gyakorolja. Ha az ügyfél a törvényes képviselõjével szemben terjeszt elõ

kérelmet, az érdekellentét fennállását meg kell állapítani. A gyámhatóság a cselekvõképtelen személyt törvényes

képviselõje jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a cselekvõképtelen személy érdekében áll.”

(29) A Ket. 53. §-a a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Cselekvõképtelen személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással

nem pótolható. Meghallgatása esetén a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetést a hatóság mellõzi.

A meghallgatást csak a tanú törvényes képviselõjének jelenlétében lehet lefolytatni.

(4b) Aki korlátozottan cselekvõképes, vagy szellemi, valamint egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni

a tanúvallomás megtagadásának jelentõségét, tanúként csak akkor hallgatható meg, ha vallomást kíván tenni, és

a törvényes képviselõje ehhez hozzájárul. Meghallgatásánál a tanú törvényes képviselõje jelen van.

(4c) Ha a tanú és a törvényes képviselõ között érdekellentét van, a (4a) és a (4b) bekezdésben meghatározott jogokat

a gyámhatóság gyakorolja.”

(30) A Ket. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„54. § (1) A meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a tanú személyazonosságát. A tanúnak nyilatkoznia kell arról,

hogy az ügyfelekkel milyen viszonyban van, nem elfogult-e. A tanú esetleges elfogultságát megalapozó tényt

a nyilatkozat alapján a jegyzõkönyvben rögzíteni kell. A tanút figyelmeztetni kell jogaira, kötelességeire és a hamis

tanúzás jogkövetkezményeire.

(2) A még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az ügyfél, más tanú és a szakértõ meghallgatásakor.

(3) Ha a hatóság a tanút tárgyaláson kívül hallgatja meg, a meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell megfelelõen

alkalmazni.

(4) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevõje, ha a tanú védett adatról tesz

vallomást, továbbá ha elrendelték a tanú természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését.

(5) A hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a meghallgatását követõen vagy helyette írásban tegyen tanúvallomást.

Ebben az esetben a tanú a vallomását saját kezûleg leírja és aláírja, az elektronikus okirat formájában elkészített

vallomását minõsített elektronikus aláírással látja el, vagy a tanúnak a más módon leírt vallomását bíró vagy közjegyzõ

hitelesíti. Cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanú esetén a törvényes képviselõ, érdekellentét esetén

a gyámhatóság képviselõje is aláírja az írásbeli tanúvallomást. Az írásbeli tanúvallomás megtétele nem zárja ki, hogy

a tanút meghallgatása céljából a hatóság idézze.

(6) Ha a tanú meghallgatása nélkül vagy a meghallgatását követõen írásban tesz tanúvallomást, az írásbeli

tanúvallomásból ki kell tûnnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak, valamint a hamis tanúzás

következményeinek ismeretében tette meg. Erre a tanút a hatóság az írásbeli tanúvallomás megtételének

engedélyezésével egyidejûleg, a vallomástétel akadályainak és a hamis tanúzás következményeinek ismertetésével

figyelmezteti.”

(31) A Ket. 57. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szemletárgy birtokosát és az 56. § (1) bekezdésében meghatározott személyt (a továbbiakban együtt:

szemletárgy birtokosa) a szemlérõl – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – elõzetesen értesíteni kell. Ha a szemle

eredményessége érdekében indokolt, az értesítésnek tartalmaznia kell a szemletárgy birtokosának személyes

jelenlétére, a szükséges iratok elõkészítésére irányuló felhívást.”
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(32) A Ket. 61. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevõjét az okozott többletköltségek megfizetésére kötelezi, ha

a) eljárási bírságot szab ki,

b) az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevõje jogellenes magatartása folytán vált szükségessé valamely eljárási

cselekmény megismétlése, vagy

c) a többletköltség azért keletkezett, mert az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevõje valamely eljárási cselekményét

nem a célszerûség figyelembevételével teljesítette.”

(33) A Ket. 63. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A közmeghallgatáson elhangzottakról készített jegyzõkönyv

a) a hatóság megnevezését, az ügyintézõ nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot,

b) a közmeghallgatás helyét és idõpontját,

c) a közmeghallgatáson elhangzottak összefoglalását,

d) a jegyzõkönyv készítésének helyét és idõpontját, valamint

e) az eljáró ügyintézõ és jegyzõkönyvvezetõ oldalankénti aláírását

tartalmazza.”

(34) A Ket. 73. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A jegyzõkönyvbe foglalt vagy az ügyiratra feljegyzett döntésben a 72. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, d) pont

da), dc)–dg) alpontjában és g) pontjában foglalt adatokat, ezeken kívül azokat a 72. § (1) bekezdés szerinti adatokat kell

szerepeltetni, amelyek az iratból nem tûnnek ki.”

(35) A Ket. a 73. §-t követõen a következõ alcímmel és 73/A. §-sal egészül ki:

„A hatósági döntések jogereje

73/A. § (1) A hatóság elsõ fokú döntése jogerõssé válik, ha

a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidõ letelt,

b) a fellebbezésrõl lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták,

c) a fellebbezésnek – ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést – nincs helye, vagy

d) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsõfokú hatóság döntését helybenhagyta.

(2) A fellebbezésrõl lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén jogerõre emelkedik a döntés

a) az elsõ fokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése elõtt lemondott

a fellebbezésrõl, és az ügyben nincs ellenérdekû ügyfél,

b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha

a fellebbezési határidõ tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésrõl vagy visszavonja

fellebbezését.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az elsõ fokú döntés, valamint a másodfokú döntés a közléssel válik

jogerõssé.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az elsõ fokú döntés a másodfokú döntés közlésével válik jogerõssé.

(5) A fellebbezési eljárás megszüntetése esetén a hatóság önállóan fellebbezhetõ elsõ fokú végzése vagy a határozata

a fellebbezési eljárás megszüntetésérõl szóló végzés jogerõre emelkedésének napján válik jogerõssé.

(6) Az elsõ fokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései az (1)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint

jogerõssé válnak, ha

a) csak az eljárás egyéb résztvevõje fellebbezett a döntés rá vonatkozó rendelkezése ellen,

b) jogszabály így rendelkezik arra tekintettel, hogy kizárólag a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be

fellebbezést, és az ügy jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott

rendelkezésekre.”

(36) A Ket. 76. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A hatósági szerzõdés tartalmazza

a) a szerzõdõ felek személyét azonosító és a szerzõdés teljesítéséhez szükséges adatokat,

b) a szerzõdés tárgyát,

c) a felek közötti kapcsolattartás módját,

d) a felmondási okokat,

e) a szerzõdésszegésnek minõsülõ magatartásokat és azok jogkövetkezményeit, valamint

f) ha a szerzõdés tárgya ezt indokolttá teszi, a tevékenység ellenõrzésének gyakoriságát és rendjét.”
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(37) A Ket. 77. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha az ügyfél a szerzõdésben foglaltakat megszegi, a hatóság a hatósági ellenõrzés során feltárt tények,

a szerzõdésszegés súlya, a szerzõdéssel érintett társadalmi, gazdasági és jogviszonyok jellege, valamint a szerzõdés

alapját képezõ közérdek hatékony érvényesülése szempontjából, továbbá az addigi teljesítések figyelembevételével

mérlegeli, hogy hivatalból megindítja eljárását, intézkedik a végrehajtás megindítása iránt, vagy a hatósági szerzõdés

módosítását kezdeményezi.”

(38) A Ket. 80. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A hirdetmény hatóság hirdetõtábláján való kifüggesztésének és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján

való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie. A hirdetményi közléshez kapcsolódó határidõk

számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetõtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Hirdetményi közlés

esetén a hirdetmény hatóság hirdetõtábláján való kifüggesztésének és levételének napját az iraton meg kell jelölni,

az internetes honlapon történõ közzététel idejét pedig visszakereshetõ módon dokumentálni kell.”

(39) A Ket. VI. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„VI. FEJEZET

HATÓSÁGI ELLENÕRZÉS
A hatósági ellenõrzés általános szabályai

87. § E törvény rendelkezéseit a hatósági ellenõrzésre az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.

88. § A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenõrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint

a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

89. § A hatósági ellenõrzés eszközei:

a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenõrzés,

b) helyszíni ellenõrzés, vagy

c) ha jogszabály lehetõvé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített

ellenõrzõ rendszerbõl történõ táv-adatszolgáltatás útján történõ ellenõrzés.

90. § (1) Jogszabály idõszakos vagy folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséggel megvalósuló és folyamatos

ellenõrzést is elrendelhet.

(2) Jogszabály az ellenõrzési eljárás megindítására vonatkozó és a helyszíni ellenõrzést megelõzõ értesítési

kötelezettség tekintetében eltérõ szabályokat állapíthat meg, ha a hatóság az ügyfélnél folyamatosan lát el ellenõrzési

feladatot.

91. § (1) A hatóság ellenõrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az elõre ütemezett ellenõrzések tárgyát,

az ellenõrzési idõszakot, az ellenõrzések ütemezését, eszközét, valamint a hatóság vezetõje által meghatározott egyéb

adatokat. Az ellenõrzési tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos ellenõrzési feladatot.

(2) A hatóság az ellenõrzési tervben foglaltak, valamint az ellenõrzési tervben nem szereplõ, de az ellenõrzési

idõszakban lefolytatott hatósági ellenõrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekrõl a következõ ellenõrzési

idõszak lezárása elõtt ellenõrzési jelentést készít, amely tartalmazza legalább az ellenõrzések számát, az ellenõrzések

eredményét, a megállapított jogsértések típusait, továbbá a hatóság vezetõje által meghatározott egyéb statisztikai

adatokat.

(3) Az ellenõrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi.

Az ellenõrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenõrzések célját.

92. § A helyszíni ellenõrzésre e törvénynek a szemlére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

A hatósági ellenõrzés lezárása

93. § (1) A hatóság a hatósági ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv egy példányát az ügyfélnek a helyszínen átadja,

vagy azt az ügyfél részére az ellenõrzés befejezésétõl számított tíz napon belül megküldi.

(2) A 94. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén a hatóság értesítheti a jelen lévõ ügyfelet a hivatalbóli eljárás

megindításáról a 29. § (5) bekezdésében meghatározott, rendelkezésre álló adatok közlésével, valamint a helyszínen

közölheti döntését.

(3) Ha a hatóság a hatósági ellenõrzés során jogsértést nem tapasztal, jegyzõkönyv felvétele helyett egyszerûsített

jegyzõkönyvet is készíthet, amelyet az ügyfél kérelmére a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az ügyfél

részére az ellenõrzés befejezésétõl számított tíz napon belül megküld.

(4) Ha törvény a hatósági ellenõrzés lefolytatását az ügyfél kérelmére lehetõvé teszi, a hatóság az eljárás befejezésekor

az ügyfélnek megküldi az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv vagy egyszerûsített jegyzõkönyv személyes adatot nem

tartalmazó kivonatát.
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(5) Ha a döntés kizárólag a jegyzõkönyv megállapításain alapul, a hatóság mellõzheti a hatósági ellenõrzésrõl készült

jegyzõkönyv ügyfél részére történõ megküldését.

94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenõrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve

hatósági döntésben foglalt elõírásokat megsértette,

a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerû

állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább

húsznapos határidõ megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel végzésben kötelezi

annak megszüntetésére,

b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidõ eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása

kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a hatáskörébe tartozó eljárási

cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is,

c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem

rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzõkönyv jogszabálysértésre vonatkozó információkat

tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkezõ hatóság eljárását, illetve fegyelmi,

szabálysértési, büntetõ-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.

(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja, ha

a) a jogszabályban vagy hatósági döntésben foglalt elõírások megsértése kizárólag újabb hatósági eljárás

lefolytatásával orvosolható,

b) azt jogszabály – a jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi rendelkezés

tételes megjelölésével – azért zárja ki, mert a jogszabálysértés, a hatósági döntés megsértése vagy az (1) bekezdés

a) pontja szerinti határidõ biztosítása az életet, a testi épséget, a nemzetbiztonságot, a honvédelmi érdeket,

a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát,

közteherviselési kötelezettség teljesítését, az Európai Unió pénzügyi érdekeit, vagy harmadik személy alapvetõ jogát

közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné,

c) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben az (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás eredménytelensége miatt két

éven belül jogerõsen jogkövetkezményt állapított meg,

d) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított

rendelkezés megsértése miatt két éven belül az (1) bekezdés a) pontja alapján járt el,

e) az adott ügyben autonóm államigazgatási szerv vagy önálló szabályozó szerv jár el,

f) a 13. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó jogszabályi rendelkezést sértik meg,

g) az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettséget elõíró jogszabályi rendelkezés megsértését a 13. §

(2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti eljárásban állapítják meg, vagy

h) az ügyfél a közhiteles hatósági nyilvántartásba való, jogszabály által elõírt bejelentési kötelezettségének nem tesz

eleget.

(3) A hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) az ügyfél nevét,

b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhetõ azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél

esetén a természetes személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét,

c) a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés

vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése idõpontjának

a megjelölésével, és

d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt

tartalmazó döntés jogerõre emelkedésének a napját.

(4) A hatóság a (3) bekezdésben meghatározott adatokat azok keletkezésétõl számított két évig kezeli.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján megkeresett szerv a megkeresést érdemben – közigazgatási hatóság esetén

az (1) bekezdés alkalmazásával – megvizsgálja, és saját intézkedésérõl vagy az ilyen intézkedés mellõzésének okáról

a megkeresõ hatóságot harminc napon belül tájékoztatja.”

(40) A Ket. a 94. §-t követõen a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET

KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG KISZABÁSÁNAK ELJÁRÁSJOGI ALAPJAI
94/A. § (1) Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetõvé – ide nem értve a 61. § szerinti eljárási bírságot –, a hatóság

az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. Ennek

keretében – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – mérlegeli különösen:
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a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelõzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban

felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért elõny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

d) a jogsértõ állapot idõtartamát,

e) a jogsértõ magatartás ismétlõdését és gyakoriságát,

f) a jogsértést elkövetõ eljárást segítõ, együttmûködõ magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövetõ gazdasági súlyát.

(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, nem indítható a jogsértés megállapítására és bírság kiszabására eljárás,

ha a jogsértõ magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy

az elkövetéstõl számított öt év eltelt. Az ötéves határidõ kezdõ napja

a) az a nap, amikor a jogsértõ magatartás megvalósul,

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszûnik.

(3) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti egyéves határidõ a hatóság számára újrakezdõdik

a) a 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti végzés jogerõre emelkedésének napján,

b) ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi.”

(41) A Ket. 101. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„101. § (1) A fellebbezéssel megtámadott döntésben foglalt jogok nem gyakorolhatók és a fellebbezésnek a döntés

végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a döntés e törvény alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,

vagy a hatóság nyilvánította a döntést a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak.

(2) A döntésben foglaltakat a fellebbezésre tekintet nélkül teljesíteni kell, ha az ügyfél javára megállapított egyszeri

vagy rendszeres pénzkifizetést, pénzbeli ellátást – ideértve a pénzegyenértékben kifejezhetõ természetbeni ellátást –

tartalmaz, és az ügyfél fellebbezése csak a megállapított összegen felüli többletigényre vonatkozik.

(3) Az ideiglenes biztosítási intézkedésrõl szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó

végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

(4) Az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya

a döntés fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezése tekintetében.

(5) A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha

a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet megelõzése, elhárítása vagy káros következményeinek

enyhítése miatt szükséges,

b) nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekbõl vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, illetve fontos

közrendvédelmi okból szükséges,

c) a végrehajtás késedelme jelentõs vagy helyrehozhatatlan kárral járna,

d) a döntés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik,

e) azt törvény élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos, továbbá közegészségügyi, járványügyi, tûzvédelmi,

katasztrófavédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális örökségvédelmi, termõföld-, környezet-

vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekû közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás

folyamatos biztosítása érdekében lehetõvé teszi, vagy

f) a hatósági nyilvántartásba történõ haladéktalan bejegyzést törvény írja elõ.

(6) A hatóság a döntésében a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön kimondja, és megindokolja,

valamint a döntésben rendelkezik a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról. Ha az ilyen döntésben a hatóság

teljesítési határidõt állapított meg, a végrehajtás megindítására csak e határidõ eredménytelen eltelte után

kerülhet sor.”

(42) A Ket. 102. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„102. § (1) A fellebbezést annál a hatóságnál kell elõterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést

a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést

megküldi az elsõ fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el,

ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidõben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elõ.

(2) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

(3) Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel

meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az elsõ fokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül

elutasítja. Ha az ügyfél a fellebbezéssel együtt nyújt be kérelmet a fellebbezési eljárásban való költségmentessége

iránt, errõl a kérelemrõl az elsõ fokú döntést hozó hatóság dönt.
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(4) Az elsõ fokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést a szakhatóságnak.

(5) Az elsõ fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a fellebbezési határidõ leteltétõl számított nyolc – szakhatóság

közremûködése esetén tizenöt – napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve,

ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelõen kijavítja, kiegészíti, módosítja,

visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint ha a fellebbezést a felterjesztést

megelõzõen visszavonták. A fellebbezést az elsõ fokú döntést hozó hatóság az ügy összes iratával együtt terjeszti fel és

a fellebbezésrõl kialakított álláspontjáról is nyilatkozik.

(6) Ha az ügyfél a fellebbezési határidõ elmulasztása miatt igazolási kérelmet nyújtott be, a határidõ az ennek helyt adó

döntés jogerõssé válását követõen kezdõdik. Ha az ügyfél költségmentesség iránti kérelmet nyújtott be, a határidõ

a döntés jogerõssé válását követõen kezdõdik. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál

nyújtották be, a felterjesztésre nyitva álló határidõ a fellebbezésnek az elsõ fokú döntést hozó hatósághoz érkezésével

kezdõdik.

(7) Az elsõ fokú döntést hozó hatóság az ügyfél erre irányuló kérelme esetén a fellebbezés és az iratok felterjesztését

követõen tájékoztatja a nem fellebbezõ ügyfelet arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása folytán nem vált

jogerõssé.”

(43) A Ket. 105. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A másodfokú döntés végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítható,

ha a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítás feltételei fennállnak. A végrehajtás felfüggesztése

iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra a 101. § (6) bekezdése alkalmazandó.”

(44) A Ket. 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„109. § (1) Az önállóan nem fellebbezhetõ végzések kivételével a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhetõ

a) a 100. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben, vagy

b) ha a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette.

(2) Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az elsõ fokú döntést hozó hatóság errõl az ügy iratainak

felterjesztésével, illetve a bíróságra történõ továbbításával egyidejûleg értesíti azokat, akiknek jogát vagy jogos

érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményezõ a döntés végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor errõl

a hatóság a végrehajtást foganatosító szervet is értesíti, kivéve, ha a másodfokú döntést a végrehajtás felfüggesztése

iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.

(3) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál ugyanabban az ügyben

azonos tényállás mellett – a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által elrendelt új eljárás kivételével – nincs helye új

eljárásnak.

(4) A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkezõ része és indokolása köti,

a megismételt eljárás és a döntéshozatal során annak megfelelõen jár el.”

(45) A Ket. VIII. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„VIII. FEJEZET

VÉGREHAJTÁS
124. § A közigazgatási végrehajtás szabályait kell alkalmazni

a) a hatóság döntésében megállapított,

b) a hatóság által jóváhagyott egyezségben vállalt,

c) a hatósági szerzõdésben vállalt, illetve a szerzõdés megszegése esetén a szerzõdés alapján az ügyfél által igénybe

vett támogatás és egyéb kedvezmény visszatérítése iránti, és

d) a jogsegély keretében a külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatában foglalt

kötelezettség érvényesítésére, ha annak önkéntes teljesítése elmaradt.

125. § (1) A végrehajtási eljárásban e törvény rendelkezéseit az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi

LIII. törvényt (a továbbiakban: Vht.) a (3)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Nem alkalmazható a Vht. 9. §-a, II. Fejezete, XI–XX. Fejezete.

(4) A Vht. III. Fejezetébõl az eljárás idõpontjára, a követelés csökkenésének, megszûnésének bejelentésére és

a helyszíni kényszercselekményekre, valamint az adós és a végrehajtási eljárásban részt vevõ személyek adatainak

beszerzésére, ellenõrzésére és kezelésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásának van helye.

(5) Ha ez a fejezet másként nem rendelkezik, ahol a Vht. bíróságot említ, azon végrehajtást megindító hatóságot, ahol

végrehajtót, azon végrehajtást foganatosító szervet, ahol végrehajtható okiratot, azon végrehajtható döntést, ahol

adóst, azon kötelezettet kell érteni. Ahol a Vht. végrehajtói letéti számlára teljesítésrõl rendelkezik, a végrehajtást
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foganatosító szerv számlájára kell teljesíteni. A végrehajtási eljárás során felmerülõ költségek elõlegezésére és

viselésére, valamint az eljárási bírság kiszabására e törvény szabályait kell alkalmazni. Az eljárási bírság végrehajtására

a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(6) A Vht. ingó és ingatlan elektronikus árverésére vonatkozó szabályai alkalmazásának akkor van helye, ha önálló

bírósági végrehajtó foganatosítja a végrehajtást.

(7) Az ingatlan értékesítése során a végrehajtást foganatosító szerv – kivéve az önálló bírósági végrehajtót – a Vht.

rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a második árverést akkor nem kell megtartani, ha az árverési vevõ

a második árverés megkezdése elõtt befizette a vételárat vagy azt átutalta, és az arról szóló terhelési értesítõt

a végrehajtást foganatosító szervnek bemutatta vagy másolatát átadta, és megtérítette a második árverés kitûzésével

felmerült költséget.

Végrehajtható döntések

126. § (1) A hatóság döntése végrehajtható, ha

a) pénzfizetésre, továbbá meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettséget állapít meg,

a döntés jogerõre emelkedett, és a teljesítésre megállapított határidõ vagy határnap (a továbbiakban együtt: határidõ)

eredménytelenül telt el,

b) a tûrésre vagy valamely cselekménytõl vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget

megállapító döntés jogerõre emelkedett, és az ügyfél a kötelezettséget – a végrehajtáshoz való jog elévülési idején

belül – megszegte,

c) a döntés fellebbezésre vagy végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélküli végrehajtását, vagy

biztosítási intézkedésként való alkalmazását rendelték el,

d) a teljesítési határidõt nem tartalmazó döntés jogerõre emelkedett.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell a hatóság által jóváhagyott egyezségben vállalt és

a hatósági szerzõdésbõl eredõ kötelezettségekre is.

A végrehajtás megindítása

127. § (1) Az elsõfokú hatóság hivatalból indult eljárásban hivatalból, kérelemre indult eljárásban az ügyfél kérelmére

vizsgálja, illetve – ha a kérelemre indult eljárásban az ügyfél erre irányuló kérelmet nem terjesztett elõ, a hatóság

azonban az eljárást hivatalból is lefolytathatta volna – vizsgálhatja a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség

teljesítését. Ha a teljesítés a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, szükség esetén a hatóság a teljesítési

határidõ leteltét, kérelemre indult eljárásban az ellenõrzés iránti kérelem beérkezését követõ nyolc napon belül

hatósági ellenõrzést tart.

(2) Az elsõfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt

kötelezettség teljesítése határidõre nem vagy csak részben, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen történt.

(3) Ha az elsõfokú hatóság foganatosítja a végrehajtást, a végrehajtás megindításáról nem kell külön végzést hozni,

hanem a foganatosítást az önkéntes teljesítés elmaradásának megállapításától számított nyolc napon belül meg kell

kezdeni.

(4) Ha a végrehajtást nem az elsõfokú hatóság foganatosítja, a végrehajtás megindításáról az elsõfokú hatóság

– a rendelkezésére álló adatok vagy a hatósági ellenõrzés eredménye alapján – végzést hoz, amelyet közöl

a végrehajtást foganatosító szervvel is. Ilyen esetben a végrehajtás a végrehajtást foganatosító szervvel való közlést

követõ napon indul meg.

(5) A végzés tartalmazza

a) az elsõfokú hatóság nyilvántartásában vagy az ügy irataiban rendelkezésre álló, a végrehajtáshoz szükséges

adatokat, és

b) pénzfizetési kötelezettség végrehajtása esetén a késedelmi pótlék mértékét.

(6) A végzés ellen a kötelezett kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással élhet fellebbezéssel. A fellebbezésben elõ kell

adni annak alapjául szolgáló tényeket, és csatolni kell az azt alátámasztó bizonyítékokat. A fellebbezésnek a végzés

végrehajtására nincs halasztó hatálya.

(7) A hatósági szerzõdésben foglalt kötelezettség megszegését az elsõfokú hatóság végzésbe foglalja. Az ügyfél

e végzéssel szemben a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz a végrehajtásra halasztó hatályú keresettel

fordulhat.

A végrehajtás foganatosítása

128. § (1) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában a végrehajtást az elsõfokú hatóság

foganatosítja.
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(2) A végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval szerzõdést köthet, a végrehajtás

során azonban csak a végrehajtást megindító hatóság jogosult végzést hozni.

(3) Törvény vagy kormányrendelet elrendelheti, hogy ha nem az elsõfokú hatóság foganatosítja a végrehajtást, akkor

a döntés végrehajtását a végrehajtást foganatosító szerv az elsõfokú hatóság bevonásával foganatosítsa, ha ehhez

olyan szakmai ismeretek vagy egyéb feltételek szükségesek, amelyekkel a végrehajtást foganatosító szerv nem

rendelkezik.

Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása

129. § A közigazgatási végrehajtás során a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására elsõsorban a biztosítási

intézkedés során lefoglalt, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, ha ez az összeg a követelést nem vagy csak

részben fedezi, a kötelezett szabad rendelkezése alatt álló, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, vagy ha ez

természetes személy esetében nem lehetséges, a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni.

130. § (1) Ha a kötelezett a végrehajtás foganatosítása során bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki nem róható

fel, és hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidõre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget

jelentene, kérelmére a végrehajtást foganatosító szerv a jogosult meghallgatása után – a 74. § megfelelõ

alkalmazásával – fizetési kedvezményt engedélyezhet, ha azt jogszabály nem tiltja, és ahhoz a végrehajtást megindító

hatóság elõzetesen hozzájárult.

(2) A végrehajtási eljárásban fizetési kedvezményként a késedelmi pótlék is elengedhetõ vagy mérsékelhetõ, akár

önállóan, akár más fizetési kedvezmény mellett. A késedelmi pótlék elengedéséhez, mérsékléséhez a jogosult

hozzájárulása szükséges.

(3) A fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételek fennállásáig a kötelezettel szemben végrehajtási

cselekmény nem foganatosítható, és erre az idõszakra késedelmi pótlék nem számítható fel. Ha a kötelezett a fizetési

kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételeket megszegi, a végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtást

a hátralék teljes összegére folytatja a késedelmi pótlék visszamenõleges felszámításával.

131. § (1) Ha a végrehajtás nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idõ múlva vezetne eredményre, a kötelezett

bármely lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. Elsõsorban az a vagyontárgy vonható végrehajtás alá,

amelyre biztosítási intézkedést rendeltek el.

(2) Ingatlan-végrehajtásnak akkor van helye, ha a követelés összege az ötszázezer forintot meghaladja, illetve ennél

kisebb összeg esetén, ha a tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban áll.

(3) A jogszabályban meghatározott lakásigény mértékének felsõ határát meg nem haladó nagyságú, a kötelezett és

a vele együtt élõ közeli hozzátartozók lakhatását közvetlenül szolgáló lakástulajdon a végrehajtás során csak akkor

értékesíthetõ, ha a végrehajtás más formái nem vezettek eredményre.

(4) Ha az ingatlan-végrehajtás megindításának nincs helye, és a kötelezett egyéb vagyonára vezetett végrehajtás is

eredménytelen volt, a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezett ingatlanát – a jogosult javára a behajthatatlan

pénzkövetelés összege és járulékai összegéig – jelzálogjoggal terheli meg.

(5) Az ingatlanügyi hatóság – a végrehajtást foganatosító szerv megkeresésére – a jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba

soron kívül bejegyzi.

Késedelmi pótlék

132. § (1) A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha

a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tett eleget, kivéve, ha törvény másként rendelkezik,

b) a hatósági szerzõdés alapján igénybe vett támogatást vagy kedvezményt vissza kell térítenie, vagy

c) azt a törvény elrendeli.

(2) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat

kétszeresének 365-öd része.

(3) A késedelmi pótlékot pénzfizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidõ utolsó napját követõ naptól, a hatósági

szerzõdés alapján igénybe vett támogatás vagy kedvezmény visszatérítése esetén az igénybevétel elsõ napjától

a teljesítés vagy a visszatérítés napjáig terjedõ idõszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani.

133. § (1) Késedelmi pótlékot kell felszámítani a végrehajtási eljárás során a költségviselésre, a pénzegyenérték vagy

az eljárási bírság megfizetésére irányuló kötelezettség késedelmes teljesítése esetén, továbbá az állam által

elõlegezett költség után a megelõlegezés idõtartamára. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem

számítható fel késedelmi pótlék.

(2) A késedelmi pótlék azt illeti, akinek javára a végrehajtható döntés alapján a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell.
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Meghatározott cselekmény végrehajtása

134. § Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a továbbiakban

együtt: meghatározott cselekmény) irányul, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv

a) a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti,

b) feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze

vagy mással elvégeztesse,

c) a jogosult kérelmére a kötelezettet a szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti,

d) ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi

viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki,

e) a rendõrség közremûködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.

135. § (1) Ha a meghatározott cselekmény elvégzéséhez szükséges költségek egy százaléka az eljárási bírság felsõ

határánál nagyobb összeg, a végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírság felsõ határa a teljesítési költség egy

százalékáig terjedhet.

(2) Az eljárási bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó végzésben

megállapított végrehajtási határidõ alatt nem teljesítette, továbbá ha a meghatározott magatartásra vonatkozó

rendelkezést ismételten megszegi.

136. § A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv – szükség esetén a jogosult, illetve a kötelezett

meghallgatása után – dönt. A végrehajtást foganatosító szervnek azt az intézkedést kell megtennie, amely – az eset

összes körülményét mérlegelve – a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését.

Külföldi határozat végrehajtása

137. § (1) Külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatát (a továbbiakban: külföldi határozat) törvény vagy

kormányrendelet rendelkezése, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusa

vagy viszonosság alapján lehet végrehajtani.

(2) Külföldi határozat végrehajtásánál – az (1) bekezdés szerinti eltérõ szabály hiányában – e törvény szerint kell eljárni.

(3) A külföldi határozat végrehajtása a határozatot kibocsátó vagy a külföldi jog szerint a végrehajtásra hatáskörrel

rendelkezõ hatóság megkeresése alapján indítható meg.

138. § (1) A külföldi határozat végrehajtására irányuló megkeresést a kormányrendeletben kijelölt hatósághoz

(a továbbiakban e §-ban: kijelölt hatóság) kell megküldeni.

(2) A kijelölt hatóság megvizsgálja, hogy a megkeresés megfelel-e az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül

alkalmazandó kötelezõ jogi aktusában, a nemzetközi szerzõdésben megállapított feltételeknek vagy a viszonossági

gyakorlatnak, illetve mindezek hiányában a 137. §-ban foglalt feltételeknek. A viszonosság kérdésében a külpolitikáért

felelõs miniszter állásfoglalása az irányadó, amelyet az ügyfajta tekintetében feladatkörrel rendelkezõ miniszterrel

egyetértésben alakít ki. Ha a megkeresés hiányos vagy e törvény alapján nem hajtható végre, a kijelölt hatóság

a megkeresést az ok közlésével visszaküldi a külföldi hatóságnak.

(3) Ha a megkeresés a magyar jog szerint bírósági hatáskörbe tartozó kötelezettség végrehajtására irányul,

a megkeresést a hatáskörrel rendelkezõ illetékes bírósághoz kell megküldeni.

(4) Ha a külföldi határozat végrehajtható, a megkeresést a végrehajtás foganatosítása céljából meg kell küldeni

a végrehajtás foganatosítására hatáskörrel rendelkezõ illetékes szervhez.

(5) Ha a magyar jog szerint hatáskörrel rendelkezõ hatóság nincs, és a bíróság hatásköre sem állapítható meg, a kijelölt

hatóság a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter állásfoglalását kéri. A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

az érintett miniszterrel vagy központi államigazgatási szerv vezetõjével egyeztetett állásfoglalását tizenöt napon belül

megküldi a kijelölt hatósághoz. A külpolitikáért felelõs miniszter az ügyfajta tekintetében feladatkörrel rendelkezõ

miniszterrel egyetértésben tizenöt napon belül nyilatkozik a viszonosságról. A kijelölt hatóság a megkeresést átteszi

az állásfoglalásban meghatározott hatósághoz.

Magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történõ végrehajtása

139. § (1) A magyar hatóság döntésének külföldön történõ végrehajtására az Európai Unió általános hatályú,

közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusa, törvény vagy kormányrendelet rendelkezése vagy viszonosság

alapján kerülhet sor.

(2) Ha a magyar hatóság döntésének külföldön történõ végrehajtása szükséges, és – az (1) bekezdés szerinti

szabályokból más nem következik –, az elsõfokú hatóság keresi meg a külföldi jog szerint hatáskörrel rendelkezõ

hatóságot, vagy ha azt saját gyakorlata vagy felügyeleti szerve bevonásával nem tudja megállapítani, a megkeresést

továbbítás céljából a külpolitikáért felelõs miniszterhez küldi meg. A külpolitikáért felelõs miniszter a megkeresésnek
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a külföldi állam külügyekért felelõs miniszteréhez történõ továbbításáról – a megkeresõ hatóság egyidejû

tájékoztatásával – tizenöt napon belül intézkedik.

A végrehajtás felfüggesztése

140. § (1) A végrehajtást megindító hatóság, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy

a bíróság függesztheti fel a végrehajtást. A végrehajtási eljárásban az eljárás felfüggesztésére vonatkozó

rendelkezéseket a (2)–(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A végrehajtást fel kell függeszteni, ha

a) a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van folyamatban, vagy a vagyontárgyat a bírósági

végrehajtó más követelés végrehajtása érdekében korábban lefoglalta, feltéve, hogy más lefoglalható vagyontárgy

nincs,

b) a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet terjesztettek elõ, és a kérelemben elõadott tények és

körülmények a kérelem elfogadását valószínûsítik,

c) a kötelezett meghalt vagy megszûnt, a jogutódlás tárgyában hozott végzés jogerõre emelkedéséig,

d) azt az ügyész a végrehajtható döntés elleni ügyészi felhívásban indítványozza,

e) a végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna, vagy az közegészségügyi vagy

közbiztonsági okból szükséges,

f) a kötelezett fizetési kedvezmény iránt kérelmet terjeszt elõ, kivéve, ha az ügyfél korábbi, ilyen tárgyú kérelmét

jogerõsen már elbírálta, vagy a fizetési kedvezmény engedélyezését jogszabály kizárja, valamint

g) azt jogszabály elrendeli.

(3) A végrehajtást megindító hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást, ha

a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási eljárás

során korábban nem sújtották eljárási bírsággal.

(4) A felfüggesztés alatt a végrehajtható döntésben foglaltak végrehajtása szünetel, a felfüggesztésig foganatosított

végrehajtási cselekmények azonban hatályosak maradnak.

(5) A végrehajtást foganatosító szerv a tudomására jutott felfüggesztési okokról és a felfüggesztés megszüntetésének

lehetõségérõl a végrehajtást megindító hatóságot értesíti.

(6) A végrehajtást megindító hatóság dönt a végrehajtás folytatásáról, ha a felfüggesztésre okot adó körülmény

megszûnt.

A végrehajtás megszüntetése

141. § (1) A végrehajtást megindító hatóság a végrehajtást megszünteti, ha

a) a végrehajtható döntést visszavonták, megsemmisítették vagy hatályon kívül helyezték,

b) jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható,

c) a végrehajtáshoz való jog elévült,

d) a jogosult a végrehajtás megszüntetését kéri,

e) a további végrehajtási eljárási cselekményektõl eredmény nem várható,

f) a végrehajtást foganatosító szerv a pénzkövetelést a pénzforgalmi szolgáltatóra vagy a munkáltatóra vonatkozó

felelõsségi szabály alapján vagy a kötelezett tartozásaiért jogszabály alapján helytállásra kötelezettel szemben

érvényesítette,

g) a hatóság a jogutódlásra tekintettel a teljesítési határidõt a végrehajtás megindítását követõen meghosszabbította,

h) a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményezett, illetve a kötelezett

ellen felszámolási eljárás indult, vagy

i) törvény vagy kormányrendelet a végrehajtás megszüntetését egyéb okból lehetõvé teszi.

(2) A végrehajtást foganatosító szerv a tudomására jutott megszüntetési okokról és a végrehajtás befejezésérõl

a végrehajtást megindító hatóságot értesíti.

(3) A végrehajtást megszüntetõ végzést haladéktalanul közölni kell a jogosulttal és a kötelezettel, továbbá meg kell

küldeni a végrehajtást foganatosító szervnek.

A végrehajtáshoz való jog elévülése

142. § (1) A végrehajtáshoz való jog a kötelezettséget megállapító döntés jogerõre emelkedésétõl, vagy ha a döntés

teljesítési határidõt vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követõ naptól

számított öt év elteltével évül el. Jogszabály ennél rövidebb elévülési határidõt is megállapíthat.

(2) Nyugszik az elévülés a végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési kedvezmény,

továbbá a pénzfizetési kötelezettség folyamatos végrehajtásának idõtartama alatt.
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(3) A végrehajtás elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Az elévülés megszakadásával az elévülési

idõ újra kezdõdik. Az (1) bekezdésben meghatározott idõponttól számított tíz év elteltével azonban a határozat nem

hajtható végre.

(4) Ha a határozat elévülés miatt nem hajtható végre, a behajthatatlan pénztartozást törölni kell.

Biztosítási intézkedések

143. § (1) Ha az eljárás tárgyát képezõ kötelezettség késõbbi teljesítése veszélyben van, a teljesítési határidõ lejárta

elõtt, az erre okot adó körülmény felmerülésétõl számított öt napon belül biztosítási intézkedésként pénzkövetelés

biztosítása vagy meghatározott dolog zárlata rendelhetõ el.

(2) A biztosítási intézkedést az elsõfokú hatóság rendeli el, és a végrehajtást foganatosító szerv hajtja végre.

(3) A biztosítási intézkedést vissza kell vonni, ha

a) azt pénzfizetési kötelezettség biztosítására rendelték el, és ezt az összeget a végrehajtást foganatosító szervnél

letétbe helyezték,

b) azt meghatározott cselekmény biztosítása érdekében rendelték el, és a kötelezett kétséget kizáró módon igazolja,

hogy az önkéntes teljesítéshez minden szükséges elõkészületet megtett, és azt már csak a biztosítási intézkedés

akadályozza, vagy

c) elrendelésének oka egyébként megszûnt.

(4) A biztosítási intézkedést elrendelõ végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban

144. § (1) Ha e törvény a hatóság valamely elsõ fokú döntése ellen önállóan lehetõvé teszi a fellebbezést, a végrehajtást

megindító hatóságnak a végrehajtási eljárásban hozott döntése ellen is van helye fellebbezésnek.

(2) A kötelezett, a jogosult, továbbá az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehajtást foganatosító

szerv törvénysértõ döntése, intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén a végrehajtást foganatosító

szervnél végrehajtási kifogást terjeszthet elõ. A végrehajtási kifogást az intézkedésrõl való tudomásszerzést vagy

az akadály megszûnését követõ nyolc napon belül, de legkésõbb az intézkedéstõl számított három hónapon belül

lehet elõterjeszteni.

(3) A fellebbezést és a végrehajtási kifogást a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság tizenöt napon belül bírálja el.

A végrehajtási kifogást a végrehajtást megindító hatóság döntései elleni fellebbezés elbírálására jogosult hatóság

bírálja el, ha a végrehajtást bírósági végrehajtó foganatosítja. Az önálló bírósági végrehajtót megilletõ díjazással

kapcsolatos végrehajtási kifogást a végrehajtó székhelye szerint illetékes helyi bíróság bírálja el.

(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a fellebbezésnek és a végrehajtási kifogásnak a döntés végrehajtására nincs

halasztó hatálya. A végrehajtási kifogásra a fellebbezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.”

(46) A Ket. IX. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„IX. FEJEZET

ELJÁRÁSI KÖLTSÉG, AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉG ELÕLEGEZÉSE ÉS VISELÉSE
Az eljárási költségek

153. § Eljárási költségek:

1. az eljárási illeték,

2. az igazgatási szolgáltatási díj,

3. az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség,

4. az anyanyelv használatával kapcsolatos költség,

5. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,

6. az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége,

7. a tanú és a hatósági tanú költségtérítése,

8. a hatósági közvetítõ költsége, továbbá a tevékenységével kapcsolatban indokoltan felmerült kiadás,

9. a szakértõi díj, ideértve a szakértõ költségtérítését,

10. a fordítási költség a 11. § (2) bekezdésében szabályozott eseten kívül,

11. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevõje részérõl felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség,

12. a végrehajtási költség és a végrehajtási költségátalány,

13. az eljárásban közremûködõ rendõrségnél felmerült költség,

14. a helyszíni szemlével, valamint a szakértõi tevékenységgel jogszerûen okozott kárért járó kártalanítás összege,

15. jogszabályban meghatározott, az 1–14. pont alá nem tartozó eljárási költség.
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Az eljárási költségre vonatkozó általános szabályok
154. § (1) A 153. § 3–15. pontjában felsorolt költségek (a továbbiakban: egyéb eljárási költség) vonatkozásában

a) a hatóság az eljárás során köteles költségkímélõ módon és a célszerûség figyelembevételével eljárni,

b) az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevõi kötelesek eljárási cselekményeiket a célszerûség figyelembevételével

teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével okozott költséget az azt okozó hatóság, ügyfél vagy az eljárás egyéb

résztvevõje viseli.

Az eljárási költség elõlegezése
155. § (1) Kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik –

a kérelmezõ ügyfél elõlegezi meg. Több azonos érdekû ügyfél esetén az ügyfelek – eltérõ megállapodásuk hiányában

– egyetemlegesen felelõsek az egyéb eljárási költség elõlegezéséért. Az ügyfél az elõleg összegét letétbe helyezi

a hatóságnál.

(2) Hivatalból indult vagy folytatott eljárásban az egyéb eljárási költséget a 153. § 3., 6., 10. és 11. pontjában

meghatározott, az ügyfél részérõl felmerült költség kivételével a hatóság elõlegezi.

(3) Az elõlegezésrõl a hatóság a költségek felmerülésekor dönt, ha azonban már elõre valószínûnek mutatkozik, hogy

a felmerülõ költségek jelentõsebb összeget érnek el, vagy más körülmények ezt indokolttá teszik, a hatóság azt is

elrendelheti, hogy az ügyfél a költségek fedezésére elõreláthatóan szükséges összeget a hatóságnál elõzetesen

helyezze letétbe.

(4) Az ügyfél nem kötelezhetõ olyan eljárási költség elõlegezésére, amelyet a díj tartalmaz.

(5) A bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást indítványozó fél elõlegezi.

(6) A rendõrség igénybevételével kapcsolatos költséget az igénybevételt kérõ hatóság elõlegezi.

Az eljárási költség viselése
156. § Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevõjét marasztalja el valamely eljárási cselekmény

költségében, azonnal kötelezi a költségek megfizetésére. Ugyanígy járhat el a hatóság akkor is, ha valamely eljárási

cselekmény költségének összege és a viselésére kötelezett személy az ügy eldöntésére tekintet nélkül megállapítható.

157. § (1) A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik –

a kérelmezõ ügyfél viseli. Több azonos érdekû ügyfél esetén az ügyfelek – eltérõ megállapodásuk hiányában –

egyetemlegesen felelõsek az eljárási költség viseléséért.

(2) Az ellenérdekû ügyfelek részvételével folyó eljárásban a hatóság – ha egyes költségek tekintetében jogszabály

másként nem rendelkezik – a 153. §-ban meghatározott eljárási költségek viselésére kötelezi

a) a kérelem elutasítása esetén a kérelmezõ ügyfelet,

b) a kérelemnek megfelelõ döntés esetén az ellenérdekû ügyfelet,

c) az eljárás megszüntetése esetén azt az ügyfelet, akinek eljárási cselekménye folytán az eljárási költség felmerült.

(3) Ha a határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási költség általa megállapított arányban való

viselésére kötelezi a kérelmezõ ügyfelet, illetve az ellenérdekû ügyfelet.

(4) Ha a hatóság az ügyfél részére kötelezettséget állapít meg, a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabálysértés

bizonyításával összefüggésben felmerült költség viselésére – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az ügyfelet

kötelezi. Ha a hatóság több ügyfél részére állapít meg kötelezettséget, a költségek ügyfelek közötti megosztásáról is

rendelkezik.

157/A. § (1) Ha a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóság mulasztása miatt a felügyeleti szerv más hatóságot jelöl ki

az eljárás lefolytatására, a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóság megtéríti a kijelölt hatóságnak az e törvény alapján

az utóbbit terhelõ egyéb eljárási költséget.

(2) A belföldi jogsegély keretében a megkeresett szerv vagy más szerv eljárása során felmerült egyéb eljárási költséget

a megkeresõ hatóság vagy más szerv megtéríti.

(3) A szakhatóság viseli a szakhatósági állásfoglalás módosításával okozott többletköltségeket, kivéve, ha

a szakhatósági állásfoglalás módosítását jogszabályváltozás tette szükségessé.

(4) A hatóság a szakértõi díj jogerõsen megállapított összeg letéttel fedezett részét – ha törvény eltérõen nem

rendelkezik – a szakértõ által benyújtott számla alapján tizenöt napon belül kiutalja. Ha a letét nem fedezi a szakértõi

díjat, kérelemre indult eljárás esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a szakértõi díj viselésére és a még szükséges összeg

letétbe helyezésére.

(5) Az iratbetekintést kérõ viseli az iratbetekintési jog gyakorlásával okozott költséget.

(6) A végrehajtási eljárás során felmerülõ költséget az viseli, aki a végrehajtás megindítására és foganatosítására okot

adott.
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Döntés az eljárási költség viselésérõl
158. § (1) Az eljárási költséget a hatóság összegszerûen határozza meg, és dönt a költség viselésérõl, illetve

a megelõlegezett költség esetleges visszatérítésérõl.

(2) Az egyéb eljárási költség összegét általában az érintett által bemutatott bizonyíték alapján kell megállapítani.

(3) A hatóság a szakértõ díját – a szakértõ által benyújtott díjjegyzék alapulvételével – a szakvélemény beérkezését,

a szakértõ meghallgatása esetében a meghallgatását követõen tizenöt napon belül állapítja meg. A szakértõ díját

az eljáró hatóság állapítja meg akkor is, ha a szakértõt a megkeresett hatóság rendelte ki.

(4) A hatóság – tekintettel a 154. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra – az indokolatlanul magas egyéb eljárási

költség helyett alacsonyabb összeget állapít meg.

Költségmentesség
159. § (1) A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet

engedélyezhet.

(2) A költségmentesség az illeték, a díj és az egyéb eljárási költség elõlegezése és viselése alóli teljes vagy részleges

mentességet jelenti.

(3) A költségmentesség a kérelem elõterjesztésétõl kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed

ki. Az ügyfél által elsõ alkalommal elõterjesztett költségmentesség iránti kérelem benyújtásától a költségmentességrõl

szóló döntés jogerõre emelkedéséig terjedõ idõszakban felmerült olyan eljárási költséget, amelynek elõlegezése

az ügyfelet terhelné, a hatóság elõlegezi.

(4) A költségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történõ bekövetkezése, illetve

megváltozása esetén költségmentesség engedélyezhetõ, illetve az módosítható vagy visszavonható.

(5) A költségmentességet engedélyezõ, a költségmentesség módosításáról és visszavonásáról szóló végzést a hatóság

közli az eljárásban részt vevõ azon hatóságokkal, amelyek eljárása illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik.

(6) Az illeték vagy díj tekintetében nem részesíthetõ költségmentességben az egyetemleges fizetési kötelezettség

alapján fizetésre kötelezett ügyfél, kivéve, ha egyébként költségmentességben részesült.

(7) Törvény költségmentességet jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet részére is

megállapíthat.

(8) Törvény vagy kormányrendelet meghatározhat olyan ügyet, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg.

Ilyen esetben – törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – az egyéb eljárási költségeket az állam

elõlegezi és viseli.”

(47) A Ket. a 169. §-t követõen a következõ X/A. Fejezettel egészül ki:

„X/A. FEJEZET

AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatt indított hatósági eljárás általános szabályai
169/B. § (1) Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ hatóság (e fejezetben a továbbiakban:

hatóság) az e fejezetben meghatározott feladatkörében nem utasítható.

(2) A hatóság

a) kérelem alapján vagy hivatalból vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlõ

bánásmód követelményét, valamint

b) kérelem alapján vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e

esélyegyenlõségi tervet.

(3) A hatóság nem vizsgálhatja az Országgyûlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék,

az alapvetõ jogok biztosa, valamint a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.

169/C. § (1) Az egyenlõ bánásmód követelménye megsértésének vizsgálatát a sérelmet szenvedett fél választása

szerint

a) a hatóság, vagy

b) az egyenlõ bánásmód követelménye megsértésének elbírálására hatáskörrel rendelkezõ más közigazgatási szerv

folytatja le.

(2) Az eljárás megindításáról, annak jogerõs befejezésérõl, valamint a döntéssel kapcsolatos bírósági felülvizsgálat

során hozott jogerõs ítéletrõl vagy végzésrõl a hatóság a külön törvény alapján hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási

szervet, illetve e közigazgatási szerv a hatóságot értesíti.

(3) Ha az (1) bekezdés alapján valamely közigazgatási szerv elõtt eljárás indult, úgy más közigazgatási szerv ugyanazon

törvénysértés tekintetében
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a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el,

b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén a megindult eljárását az ügy jogerõs elbírálásáig felfüggeszti.

(4) Ha az ügyet valamely közigazgatási szerv elbírálta, más közigazgatási szerv ugyanazon törvénysértés tekintetében

a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el,

b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén megindult eljárásában a jogerõs határozatban megállapított

tényállást alapul véve jár el.

(5) A hatóság hivatalból is eljár az egyenlõ bánásmód követelményének az egyenlõ bánásmódról és esélyegyenlõség

elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 4. § a)–d) pontjában meghatározott szervek

általi megsértésével kapcsolatban, ha az adott ügyben más közigazgatási szerv elõtt nincs folyamatban eljárás.

(6) A hatóság a más közigazgatási szerv által az egyenlõ bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban

hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata során a perben beavatkozóként részt vehet.

169/D. § (1) Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban az Ebktv. 3. § e) pontja

szerinti szervezet (e fejezetben a továbbiakban: szervezet), valamint a hatóság a jogsérelmet szenvedett fél

meghatalmazása alapján – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – képviselõként járhat el.

(2) Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatt indult hatósági eljárásban a szervezetet megilletik

az ügyfél jogai.

(3) Ha az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon

alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye

személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti, a szervezet a hatóság elõtt eljárást indíthat.

169/E. § Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásban az Ebktv. 19. §-ában

meghatározott bizonyítási szabályok alkalmazásának van helye.

169/F. § (1) Ha az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatt a jogsérelmet szenvedett fél vagy

a szervezet bíróság elõtt eljárást indított, a hatóság vagy a 169/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott más

közigazgatási szerv az eljárását az ügy jogerõs elbírálásáig felfüggeszti és az errõl hozott végzést közli a bírósággal.

(2) A bíróság az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatt hozott jogerõs határozatát, vagy az elõtte

folyamatban levõ eljárást felfüggesztõ végzését a hatóságnak vagy a 169/C. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott más közigazgatási szervnek megküldi.

(3) A hatóság vagy a 169/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott más közigazgatási szerv az eljárása során

ugyanazon törvénysértés tekintetében a bíróság határozatának kézhezvételét követõen az abban megállapított

tényállást alapul véve jár el.

(4) A bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése

miatt közigazgatási szerv elõtt ugyanazon törvénysértés tekintetében

a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés miatt eljárás nem indítható,

b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén a hatóság vagy a 169/C. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott más közigazgatási szerv a bíróság határozatában megállapított tényállást alapul véve jár el.

169/G. § (1) A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költségeket a hatóság, illetve az eljárásban való

részvételével kapcsolatban felmerülõ költségek tekintetében az eljárás alá vont, a sérelmet szenvedett ügyféllel

ellenérdekû ügyfél elõlegezi meg.

(2) A kérelem elutasítása esetén a sérelmet szenvedett ügyfél csak akkor viseli az egyéb eljárási költségeket, ha

a hatóság megállapította, hogy rosszhiszemû volt.

Az egyenlõ bánásmód követelmények megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

169/H. § Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését vizsgáló hatósági eljárás akkor indítható meg,

ha a jogsértésrõl való tudomásszerzéstõl számított egy év, vagy a jogsértés bekövetkezésétõl számított három év még

nem telt el.

169/I. § (1) Ha a hatóság megállapította az egyenlõ bánásmód követelményének megsértését,

a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,

b) megtilthatja a jogsértõ magatartás jövõbeni tanúsítását,

c) elrendelheti a jogsértést megállapító jogerõs határozatának nyilvános közzétételét,

d) bírságot szabhat ki,

e) külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket a 94/A. § (1) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával

kell meghatározni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatóak.

3. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 311



(4) A bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet.

(5) Ha a hatóság megállapította, hogy az arra kötelezett munkáltató elmulasztotta az esélyegyenlõségi terv

elfogadását, felszólítja a munkáltatót a mulasztás pótlására, és – a (2) és (3) bekezdés megfelelõ alkalmazásával –

az (1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

169/J. § (1) A hatóság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(2) A hatóságnak az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése tárgyában folyamatban lévõ eljárásban hozott

döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

(3) A bírósági felülvizsgálat során a Fõvárosi Törvényszék három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el, ha azt a fél

a keresetlevélben, illetve a hatóság a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kéri.

169/K. § (1) A hatóság az egyenlõ bánásmód követelménye megtartásával kapcsolatos adatoknak más szervek

eljárásában történõ felhasználása céljából hatósági nyilvántartást vezet, amely tartalmazza azoknak

a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a hatóság jogerõs és végrehajtható határozata, illetõleg

– a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerõs bírósági határozat jogsértést állapított meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkezõ természetes személy foglalkoztató

nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát, jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának

idõpontját,

c) a jogsértés megjelölését,

d) az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történõ utalással,

e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerõs és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jogerõre

emelkedésének napját, valamint azt, hogy a keresettel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben a bíróság

hatályon kívül helyezõ, vagy hatályon kívül helyezõ és új eljárást elrendelõ vagy a keresetet elutasító döntést hozott.

(3) A hatósági nyilvántartás adatait a hatóság az általa létrehozott informatikai rendszerben kezeli. A (2) bekezdésben

meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történõ rögzítését a hatóság végzi, a jogsértést megállapító

határozat jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napján, a közigazgatási határozat bírósági

felülvizsgálata esetén a bíróság határozatáról való tudomásszerzést követõ munkanapon.

(4) A hatóság a nyilvántartásban szereplõ, illetve a nyilvántartásból a honlapon nyilvánosságra hozott adatokat

a bejegyzés alapjául szolgáló határozat jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napjától számított két

év elteltével törli.

169/L. § (1) A hatóság – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az általa vezetett nyilvántartás adataiból a jogerõs és

végrehajtható közigazgatási vagy – a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén – bírósági határozattal két

éven belül azonos jogsértés ismételt elkövetése miatt bírsággal sújtott munkáltatókra vonatkozó, a 169/K. §

(2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

esetén a 169/K. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság a keresetet elutasító vagy

a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történõ közzététel útján akkor hozza

nyilvánosságra, amikor a korábbival azonos jogsértés két éven belüli ismételt elkövetésének megállapítására

az államháztartásról szóló törvény alapján jogerõs és végrehajtható közigazgatási határozattal sor került.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában – több telephellyel rendelkezõ munkáltató esetében – azonos jogsértés ismételt

elkövetésén az ugyanazon telephelyen kétéves idõszakon belül jogerõs és végrehajtható határozattal megállapított

azonos jogsértést kell érteni.

(3) Ha a hatóság tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak,

a) az (1)–(2) bekezdésben foglalt adatokat a bíróság jogerõs és végrehajtható határozatában foglalt döntésre

figyelemmel teszi közzé,

b) – amennyiben a (1)–(2) bekezdés szerinti adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került – intézkedik a honlapon

nyilvánosságra hozott adatok törlésérõl.

(4) A hatóság nyilvántartásba vételi és közzétételi kötelezettségét nem érinti, ha a foglalkoztató a jogerõs

közigazgatási határozatban vagy jogerõs bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt

kötelezettségét az elõírt határidõben vagy határnapon teljesíti.

Adatkezelésre vonatkozó különös szabályok

169/M. § (1) A hatóság haladéktalanul törli azokat a személyes és különleges adatokat, amelyek kezelése a 169/B. §

(2) bekezdés a)–b) pontja szerinti eljárása során a hatásköre gyakorlásához nem elengedhetetlenül szükséges.
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(2) Az eljárás alá vont ügyfél az üggyel összefüggõ iratokat és elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra

rendelkezésre bocsátja, illetve az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése ellenõrzéséhez szükséges tények,

körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Nem kötelezhetõ az ügyfél olyan nyilvántartás, összesítés

elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elõ, ha annak elkészítése aránytalan ráfordítást igényelne.

(3) A hatóság a (2) bekezdés alapján csak olyan különleges adat rendelkezésre bocsátására hívhat fel, amely kezelése

az eljárás céljára tekintettel elengedhetetlenül szükséges, és amely hiányában az eljárás eredményessége nem lenne

biztosítható.

(4) A közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság jogosult a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás vagy

adatbázis szemletárgyként való lefoglalására is.”

(48) A Ket. 171. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„171. § (1) E törvény rendelkezéseitõl a 2005. július 1-je elõtt jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerzõdés eltérhet.

(2) A (3)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel

a) e törvény rendelkezéseit a törvény,

b) e törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

58. alcímével módosított rendelkezéseit az e rendelkezések,

c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes

kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 45–53. §-ával módosított rendelkezéseit

az e rendelkezések

hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E törvénynek a Módtv. 46. §-ával megállapított 91. § (2) bekezdése szerinti ellenõrzési jelentést elsõ alkalommal

az e rendelkezés hatálybalépését követõ ellenõrzési idõszak elteltével kell elkészíteni és közzétenni.

(4) E törvénynek a Módtv. 46. §-ával megállapított VIII. Fejezetét kell alkalmazni az e rendelkezés hatálybalépésekor

még meg nem indult végrehajtási eljárásokra is.

(5) E törvénynek a Módtv. 46. §-ával megállapított 169/H. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen elkövetett

jogsértésekre kell alkalmazni.

(6) E törvénynek a Módtv. 46. §-ával megállapított X/A. Fejezete szerinti eljárás a Módtv. hatálybalépését megelõzõen

elkövetett jogsértések tekintetében az e rendelkezés hatálybalépését követõ harminc napon belül indítható.”

(49) A Ket. a következõ 176. §-sal egészül ki:

„176. § E törvény X/A. Fejezete

a) a férfiakkal és a nõkkel való egyenlõ bánásmód elvének a szociális biztonság területén történõ fokozatos

megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlõ bánásmód elvének végrehajtásáról

szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvnek,

c) a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlõ bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i

2000/78/EK tanácsi irányelvnek,

d) a nõk és férfiak közötti egyenlõ bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok

értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi

irányelvnek,

e) a férfiak és nõk közötti esélyegyenlõség és egyenlõ bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén

történõ megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.”

47. § (1) A Ket. 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot – az ugyanazon ügyben folyó, e törvényben

szabályozott eljárások kivételével – csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha

az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is megadhatja.”

(2) A Ket. a 17. §-t követõen a következõ 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) A természetes személy ügyfelekre vonatkozó, az ügyfelekkel vagy más hatóságokkal való kapcsolattartásra

használt azonosító adatokat a hatóság más adatoktól elkülönítve, olyan módon kezeli, hogy a nyilvántartások

összekapcsolását mindkét nyilvántartáshoz történõ jogosulatlan hozzáférés esetén is mûszaki megoldás akadályozza

meg.
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(2) Ha a hatóság különleges adatot az ügyfél hozzájárulása alapján továbbít, az ügyfél a hozzájárulását az alábbi

módokon is megadhatja:

a) hozzájárulás adása az ügyintézési rendelkezésben,

b) hozzájárulás az ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatározott módon hitelesített elektronikus

nyilatkozatában.”

(3) A Ket. 28/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28/A. § (1) A hatóság

a) írásban

aa) postai úton,

ab) írásbelinek minõsülõ elektronikus úton, ideértve a telefaxot,

ac) személyesen átadott irat útján,

ad) kézbesítési meghatalmazott útján,

ae) a hatóság kézbesítõje útján,

af) kézbesítési ügygondnok útján,

ag) hirdetményi úton, vagy

b) szóban

ba) személyesen

bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy

c) írásbelinek nem minõsíthetõ elektronikus úton

tart kapcsolatot az ügyféllel.

(2) Az (1) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymással történõ

kapcsolattartására.

(3) Több igénybe vehetõ kapcsolattartási forma közül a hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai

alapján választ, elõnyben részesítve az elektronikus utat.

(4) Az elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira,

és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetõségérõl, valamint a hatóság által nyújtott elektronikus

tájékoztatás elérhetõségérõl.

(5) Az ügyfél a választott kapcsolattartási formáról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – formára áttérhet. A hatóság

akkor tagadhatja meg az ügyfél által választott új kapcsolattartási forma alkalmazását, ha az ügyfél visszaélésszerûen

kívánja azt igénybe venni.

(6) Az ügyfél kapcsolattartási forma változtatása esetén nem követelheti az eljárás korábbi szakaszában készült iratok,

nyilatkozatok új formában történõ megküldését.

(7) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet esetén, valamint jogszabály rendelkezése alapján bármilyen

módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél, a kapcsolattartás idõpontját és módját az iratra feljegyzéssel,

vagy más módon az információ megõrzését biztosító módon rögzíteni kell.

(8) Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevõjére is alkalmazni kell.”

(4) A Ket. 28/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28/B. § (1) Ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben

önkormányzati rendelet eltérõen nem rendelkezik, az ügyfél – jogszabályban meghatározott feltételekkel – jogosult

elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott kapcsolattartás tekintetében nem

értelmezhetõ.

(2) Az ügyfél akkor köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, ha azt törvény az adott ügyben vagy

eljárási cselekmény vonatkozásában elõírja.

(3) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában nem alkalmazható elektronikus út a 20. § (6) bekezdése és a 24. §

(1) bekezdése szerinti kérelem vonatkozásában, valamint a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával

kapcsolatos eljárásban.

(4) A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá ha az ügyfél

a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási formáról másként nem rendelkezett.

(5) A hatóság – ahol technikai felkészültsége lehetõvé teszi – jogszabályban meghatározott feltételekkel a szóbeli és

az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus nyilatkozaton alapuló kapcsolattartást is alkalmazza, illetve az ügyfél által

alkalmazott ilyen kapcsolattartást is elfogadja, így különösen a rövid szöveges üzenet formát, valamint az elektronikus

levél formát. Ilyen esetben az írásban történõ kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
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alkalmazni, hogy a hatóság a szóbeli és az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus nyilatkozatról szükség esetén

jegyzõkönyvet, egyszerûsített jegyzõkönyvet vagy hivatalos feljegyzést készít.”

(5) A Ket. 71. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a technikai lehetõségek adottak, a hatóság papír alapú kapcsolattartás esetén is elektronikusan hozza meg

döntését.”

(6) A Ket. 78. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A hatóság a döntését a 28/A. § (1) bekezdésében meghatározott módon közölheti. A 71. § (7) bekezdése szerinti

esetben a hatóság a nem elektronikusan kézbesítendõ iratokat az elektronikus döntésrõl készített hiteles papír alapú

másolatként kézbesíti.”

(7) A Ket. 78. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személy a döntés

átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli formában közli vele a döntést. Ilyen esetben

a döntés közlésének napja a második közlés napja. Törvény vagy kormányrendelet ettõl eltérõen állapíthatja meg

a döntés elektronikus úton való közlésének szabályait.”

(8) A Ket. a 79. §-t követõen a következõ 79/A. §-sal egészül ki:

„79/A. § (1) Elektronikus kapcsolattartás esetén az elektronikus nyilatkozat az alábbiak szerint kézbesítettnek minõsül,

feltéve, hogy a kézbesítésére biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján kerül sor:

a) ha a kézbesítési szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételét igazolja vissza, az átvétel napján,

b) ha a kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a nyilatkozat átvételét a címzett megtagadta, az átvétel

megtagadásának napján, vagy

c) ha a kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a nyilatkozatot a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette

át, a második értesítést követõ ötödik munkanapon.

(2) Az ügyfélnek az elektronikus ügyintézést teljes körben vagy az érintett eljárási cselekmény vonatkozásában kizáró

ügyintézési rendelkezése az elektronikus nyilatkozatra vonatkozó kézbesítési vélelem beálltát is kizárja.

(3) A biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak nem minõsülõ kézbesítési megoldásokkal jogszabályban elõírtak szerint

igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e megoldásoknál nem alkalmazható.”

(9) A Ket. X. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„X. FEJEZET

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos alapelvek
160. § (1) Az elektronikus ügyintézés szabályozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem fogalmazhatnak

meg olyan követelményt, amely valamely meghatározott mûszaki megvalósítás (megoldás) alkalmazását teszi

kötelezõvé, ide nem értve a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati

célú hírközlési szolgáltatást, valamint az állam által ingyenesen biztosított szolgáltatások igénybevételét. Ezen

túlmenõen a jogszabályok a mûszaki megvalósítás módjától független követelményeket kell, hogy tartalmazzanak

(technológiasemlegesség).

(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a hatóság nem elektronikus kapcsolattartás esetén is jogosult az eljárást

vagy annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében lefolytatni, az ügyféllel való kapcsolattartás

során ilyen esetben is az ügyfél ügyintézési rendelkezését figyelembe véve köteles eljárni.

(3) Ahol az ügyfelekkel vagy más szervezetekkel való elektronikus kapcsolattartás szükséges, a közigazgatási hatóság

a kapcsolattartásra a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást veszi igénybe, ahol ez rendelkezésre áll.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás bejelentése és engedélyezése, nyújtásának általános

feltételei
161. § (1) Ha a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató nem hatóság, vagy a hatóság a szabályozott

elektronikus ügyintézési szolgáltatást más hatóság számára is biztosítja, vagy a szabályozott elektronikus ügyintézési

szolgáltatást nem csak saját ügyfelei számára biztosítja, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató csak az elektronikus ügyintézési felügyelet engedélye alapján

nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, valamint az elektronikus

ügyintézéshez kapcsolódó, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások körébe nem sorolt elektronikus

ügyintézési szolgáltatásokat az e hatóságnak tett bejelentés alapján lehet nyújtani.

(3) Ha a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nem engedélyköteles, a bejelentõ a szabályozott

elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtását az elektronikus ügyintézési felügyelet által rendszeresített elektronikus
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nyomtatványon legkésõbb a szolgáltatás nyújtásának megkezdésével egyidejûleg bejelenti az elektronikus

ügyintézési felügyelet számára.

(4) Engedélyköteles szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás esetén az elektronikus ügyintézési felügyelet

az engedélyt megadja, és a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyilvántartásba veszi, ha a kérelemben

foglalt szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás a jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel. Ha

az elektronikus ügyintézési felügyelet a rá irányadó ügyintézési határidõn belül nem hoz döntést, az engedély

megadottnak tekintendõ.

(5) Az elektronikus ügyintézési felügyelet (4) bekezdés szerinti eljárásában a közigazgatási informatika infrastrukturális

megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter szakhatóságként vesz részt, és kötelezõ állásfoglalást ad ki

a kérelemben foglalt szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás mûszaki elõírásoknak való megfelelõségérõl,

infrastrukturális alkalmasságáról. Ha a szakhatóság a rá irányadó ügyintézési határidõn belül nem hoz döntést,

a szakhatósági hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

(6) Az elektronikus ügyintézési felügyelet ellenõrzi a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások

jogszabályoknak való megfelelõségét.

Ügyintézési rendelkezés

162. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus

kapcsolattartás során figyelembe venni. Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a hatóság az ügyféltõl elektronikus

nyilatkozatot csak akkor fogadhat el és elektronikus nyilatkozatot az ügyfélnek csak akkor küldhet, ha az ügyfél

az ügyintézési rendelkezésében vagy az ügyintézõ személyes közremûködésével történõ eljárási cselekmények

esetében az adott eljárás során ezt nem zárta ki.

(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének tartalmáról a nyilvántartó szerv a hatóságot jogszabályban meghatározott

módon tájékoztatja, ha a hatóság megadja az ügyfél azonosításához szükséges adatokat. A nyilvántartó szerv

a hatóságot csak az ügyfél azon ügyintézési rendelkezésének tartalmáról tájékoztatja, amelyet jogszabály számára

lehetõvé tesz, vagy az ügyfél az ügyintézési rendelkezése szerint az adott hatósággal meg kívánt osztani.

(3) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nyilatkozhat úgy, hogy az eljárást lefolytató hatóság elektronikus úton

idõszakonként összesítve tájékoztassa az ügyfelet érintõen lezajlott, jogszabályban meghatározott eljárási

cselekményekrõl, feltéve, hogy az adott hatóság ezt a szolgáltatást biztosítja. Ha az ügyfél kéri, a nyilvántartó szerv

a tájékoztatást a hatóságok nevében együttesen adja meg az ügyfélnek.

(4) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nyilatkozhat úgy, hogy az adatainak változásáról a nyilvántartó szerv

az ügyintézési rendelkezésben meghatározott hatóságot automatikusan vagy az ügyfél eseti elõzetes

hozzájárulásával elektronikus úton értesítse. A hatóság a nyilvántartó szerv általi szabályszerû értesítés esetén

az ügyfél adatait a változásnak megfelelõen módosítja, és errõl a nyilvántartó szervet és az ügyfelet értesíti.

Azonosítás

163. § (1) A hatóság vagy felügyeleti szerve az azonosítási szolgáltatás által teljesített biztonsági szinteket figyelembe

véve, a biztonsági kockázatokkal arányos védelmet biztosítva valamennyi ügyfélre egységesen határozza meg, hogy

az elektronikus ügyintézési folyamat során az ügyfél legalább milyen biztonsági szint szerint azonosíthatja magát.

Kormányrendelet az államigazgatási és rendvédelmi szervek vonatkozásában ettõl eltérõen rendelkezhet.

(2) Az ügyfél az ügyintézési rendelkezésben jogosult a kívánt biztonsági szintnél magasabb biztonsági szintû

azonosítási módot választani a hatóság által használt azonosítási szolgáltatások közül.

(3) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében az (1) bekezdés szerint meghatározott kívánt biztonsági szintnél – saját

kockázatára – alacsonyabb biztonsági szintû azonosító módot is választhat, ha ezt – az ügyintézés kockázattal arányos

biztonsága, különösen a személyes adatok védelme érdekében – az adott ügyfajta vonatkozásában törvény vagy

kormányrendelet nem zárja ki.

(4) Az azonosítási szolgáltató – ha nem azonos a hatósággal – a hatóság számára jelzi, hogy az általa átadott adatot

vagy nyilatkozatot milyen biztonsági szintnek megfelelõen ellenõrizte. Az azonosítási szolgáltató e tájékoztatást

az azonosítással kapcsolatos eljárásrendjét beazonosító – a hatóság számára elérhetõ – iratra hivatkozással is

megadhatja.

164. § Az ügyfél személyes megjelenése esetén a hatóság a természetes személy azonosítását az alábbiak szerint

elektronikus út alkalmazásával is elvégezheti:

a) a természetes személy hatóságnál, közhiteles nyilvántartásban vagy a személyazonosság igazolására alkalmas

hatósági igazolványban elektronikusan tárolt képmásával, írásképével vagy más biometrikus adataival összevetve,

vagy

b) az elektronikus ügyintézési eljárásban használható azonosítás útján.
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Kézbesítési szolgáltatás

165. § (1) A kézbesítési szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet (a továbbiakban: kézbesítési szolgáltató)

jogszabályban meghatározott módon közremûködik a döntések és más elektronikus nyilatkozatok (e fejezet

alkalmazásában a továbbiakban: üzenet) kézbesítésében.

(2) Ha a hatóság által használt kézbesítési szolgáltatás nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás, a hatóság

elektronikus kézbesítést akkor alkalmazhat, ha a címzett ügyintézési rendelkezésében vagy külön nyilatkozatában

(külön megállapodásban vagy az eljárás során) az ilyen módon történõ kézbesítéshez hozzájárult. Ilyen esetben

az üzenet akkor tekinthetõ kézbesítettnek, ha az ügyfél nyilatkozik az üzenet fogadásáról. A döntések közlésére

– az ügyfél elektronikus ügyintézési rendelkezésben tett eltérõ rendelkezése hiányában – kizárólag biztonságos

kézbesítési szolgáltatás alkalmazható. Az ügyfél elektronikus ügyintézési rendelkezésében a jogszabályban

meghatározott követelményeknek megfelelõ egyéb kézbesítési szolgáltatás alkalmazását is lehetõvé teheti.

Biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás

166. § (1) A biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás során a szolgáltató az igazolásban foglalt tény, állapot,

jogosultság vagy más adat (a továbbiakban: az igazolt adat) fennállásáról jogszabályban meghatározottak szerint

hitelesített elektronikus igazolást állít ki.

(2) A szolgáltató köteles az igazolt adat valódiságáról vagy az igazolt adat alapjául szolgáló papír alapú vagy

elektronikus igazolás hitelességérõl jogszabályban meghatározott módon meggyõzõdni.

(3) A szolgáltató az elektronikus igazolás kiállítása alapjául más által kiállított igazolást csak közokirati formában

fogadhat el.

(4) A hatóság az elektronikus igazolást köteles befogadni, ha az elektronikus igazolást közhiteles elektronikus

nyilvántartást vezetõ szerv vagy a Kormány által biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás nyújtására kijelölt

szolgáltató állította ki. Az igazolás befogadása nem jelenti azt, hogy a hatóság az elektronikus igazolás tartalmával

kapcsolatosan az adott eljárás szerint irányadó bizonyítási szabályokat mellõzni volna köteles.

Iratérvényességi nyilvántartás

167. § (1) Az iratérvényességi szolgáltatás keretében a szolgáltató lehetõvé teszi, hogy az igénybe vevõ birtokában lévõ

hiteles papír alapú vagy elektronikus okiratok hitelességét, illetve – amennyiben erre adatok rendelkezésre állnak –

tartalmát ellenõrizze.

(2) A másolatkészítõ aláírása és bélyegzõlenyomata nélkül is az eredeti okiratéval azonos bizonyító ereje van

az elektronikus okiratról jogszabályban kijelölt szervezet által jogszabályban meghatározott eljárásban kibocsátott

papír alapú másolatnak, feltéve, hogy az okirat a jogszabályban meghatározott szerv által vezetett iratérvényességi

nyilvántartásban szerepel.

(3) Az iratérvényességi szolgáltatás igénybe vevõje az iratérvényességi nyilvántartásban rögzíti az általa kiállított

okiratoknak a szolgáltató által meghatározott egyes adatait, illetve tartalmi elemeit. Az iratérvényességi nyilvántartás

nyilvánosan elérhetõ, abban bárki ellenõrizheti a birtokában lévõ, a nyilvántartásban rögzített okiratnak

a nyilvántartásban elérhetõ adatait, valamint adott esetben az okirat hitelességét is.

Az elektronikus ügyintézés során az elektronikus iratok kezelésével kapcsolatos sajátos feltételek

167/A. § (1) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a hatóság papír alapon beérkezõ irat esetén is jogosult

az eljárását a papír alapú irat elektronikus másolata alapján folytatni, ha a papír alapú iratról elektronikus úton történõ

másolat készítésének jogszabályban foglalt követelményeit teljesíti.

(2) Ha az elektronikus ügyintézés során egyes eljárási cselekmények teljesítéséhez elektronikus iratot az ügyfél

rendelkezése vagy jogszabály alapján nem lehet felhasználni, és az adott elektronikus irat információtartalma papír

alapon megjeleníthetõ, a hatóság az eljárási cselekmény teljesítéséhez az elektronikus iratról jogszabályban

meghatározottak szerint papír alapú kiadmányt vagy másolatot készíthet.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatóság jogosult az olyan papír alapú irat selejtezésére, amelyet

elektronikus irattá alakított, feltéve, hogy

a) az eljárást lezáró döntés két éven túl jogerõssé vált, és határozat esetén ezen kétéves idõtartam alatt nem kérték

annak bírósági felülvizsgálatát vagy újrafelvételét, és a hatóság tudomása szerint a határozattal szemben

alkotmányjogi panaszt nem nyújtottak be, és az átalakított papír alapú irat elektronikus másolatának megõrzését

a hatóság biztosítja, vagy

b) az irat tartalmát valamely más iratba belefogalmazták, amely iratot a selejtezendõ irat készítõje igazolhatóan

megismert, és a legalább 60 napos kifogásolási idõszak alatt eltérésre vonatkozó kifogással nem élt.
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Az állam által kötelezõen biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások

168. § (1) Az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány köteles biztosítani:

a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,

b) az ügyfél idõszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekrõl,

c) az ügyfél adataiban bekövetkezõ változás átvezetése,

d) összerendelési nyilvántartás szolgáltatás,

e) azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére,

f) biztonságos kézbesítési szolgáltatás,

g) elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás,

h) biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás,

i) hitelesítés-szolgáltatás,

j) a hatóság nyilatkozattételével kapcsolatos elektronikus igazolás szolgáltatása,

k) adatelérési felület biztosításával kapcsolatos szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,

l) elektronikus tájékoztatási szolgáltatás,

m) elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, valamint

n) jogszabályban kötelezõen nyújtandóként elõírt további szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások.

(2) Jogszabály egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtását más szervek számára is elõírhatja.

Az elektronikus tájékoztatás

169. § (1) A hatóság és a 38/A. § szerinti közremûködõ hatóság által az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló törvény szerint nyújtott elektronikus tájékoztatás – az ott meghatározott adatokon

túl – tartalmazza

a) az ügyek intézése során az elektronikus ügyindítási vagy ügyintézési lehetõségekrõl, az elektronikus

kapcsolattartásról, így különösen a központi szolgáltatások igénybevételének feltételeirõl, a szükséges kérelem és más

beadvány, nyomtatvány, ûrlap, informatikai alkalmazás elérhetõségérõl, alkalmazásáról szóló tájékoztatást, és

b) az elektronikus kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatást.

(2) A hatóság és a 38/A. § szerinti közremûködõ hatóság köteles arról gondoskodni, hogy a közzétett információk

hitelesek, pontosak, naprakészek és az interneten keresztül folyamatosan hozzáférhetõk legyenek.

(3) A hatóság és a kormányablak az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézését elektronikus

úton vagy telefonon történõ elõzetes idõpontfoglalással teszi lehetõvé.

(4) A hatóság köteles biztosítani, hogy az általa az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan elektronikus úton

közzétett és automatikusan elérhetõ tájékoztatás legalább egy éven belül közzétett tartalma visszakereshetõ legyen,

és arról kérelemre bárki másolatot kapjon.

(5) A számítógépes rendszerrel lefolytatott eljárási cselekmények körérõl a hatóság köteles részletes tájékoztatást

közzétenni, automatikus döntés esetén a döntési algoritmusokat is nyilvánosságra hozva.

Hatósági szolgáltatás

169/A. § (1) Jogszabályban arra feljogosított hatóság, valamint a kormányablak az ügyfél számára jogszabályban

meghatározott eljárások tekintetében

a) ügyintézési lehetõséget biztosít más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárásokra, ahol a jogszabály erre feljogosítja

és a hatóságok informatikai rendszerei ezt lehetõvé teszik,

b) az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a közhiteles nyilvántartásokból történõ

adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elõ, illetve a hatóság nevében ilyen igazolást adhat ki, valamint

c) a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel az ügyfél nevében hatósági

bizonyítvány kiállítását kérheti, illetve hatósági bizonyítványt állíthat ki.

(2) A kormányablak az (1) bekezdésben megjelölt hatósági szolgáltatásokon túl az ügyfél számára

a) más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történõ

hozzáférést biztosíthat, valamint

b) az ügyfél azonosítását követõen egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetõséget, szakmai és

informatikai segítséget nyújthat.

(3) Jogszabályban arra feljogosított szervezet az ügyfél számára az (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés

a) és b) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást biztosíthatja.
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(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatás

teljesítésére jogszabály az érintett hatóságok számára soronkívüliséget vagy rövidített ügyintézési határidõt is

megállapíthat.”

(10) A Ket. 171. § (2) bekezdése nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A (3)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel”

(11) A Ket. 171. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E törvénynek a Módtv. 47. §-ával megállapított, az elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre

vonatkozó rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

(8) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott nem engedélyköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatások

tekintetében e törvénynek a Módtv. 47. §-ával megállapított rendelkezéseit 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni.

Az ilyen szolgáltatásokat a felügyeletnek 2013. január 1-jéig kell bejelenteni.

(9) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott engedélyköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatás

2013. január 1. napjától akkor folytatható, ha a szolgáltatást nyújtó az e törvény szerinti engedélyt eddig az idõpontig

megszerezte.”

(12) A Ket. 172. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„172. § E törvény alkalmazásában:

a) elektronikus igazolás: valamely tény, állapot vagy egyéb adat, illetve az ügyfél adatainak vagy jogainak igazolására

szolgáló elektronikus okirat, amelyet a hatóság vagy más szervezet abból a célból állít ki, hogy az abban foglaltakat

e törvény hatálya alá tartozó eljárásban az ügyfél vagy a hatóság felhasználja,

b) elektronikus levél: az egyedi levelezési címek között levelezõprogram segítségével küldhetõ és fogadható

adategyüttes,

c) elektronikus ügyintézés: azok az eljárási cselekmények, amelyek során az ügyfél vagy az ügyintézést biztosító szerv

elektronikus nyilatkozatot tesz, vagy az ügyintézést biztosító szerv az ügyfél vagy más ügyintézést biztosító szerv nem

elektronikus nyilatkozatát elektronikus nyilatkozattá alakítja át és azt az eljárás során felhasználja,

d) elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás:

da) a hatóság által az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében kialakított informatikai háttér tekintet nélkül

arra, hogy az informatikai háttér biztosítása során harmadik fél szolgáltatásait igénybe vette-e és milyen mértékben,

vagy

db) a da) pontban meghatározott eseten kívül jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet által a hatóság vagy

az ügyfél számára az elektronikus ügyintézés megvalósítása vagy használata érdekében ingyenesen vagy ellenérték

fejében nyújtott, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás,

e) az eljárás egyéb résztvevõi: a tanú, a hatósági tanú, a szakértõ, a tolmács, a szemletárgy birtokosa, az ügyfél

képviselõje és a hatósági közvetítõ,

f) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet: egy vagy több embert az élet elvesztésével, illetve a testi épség

vagy az egészség súlyos károsításával, továbbá a természeti vagy az épített környezet, valamint az anyagi javak

jelentõs vagy helyrehozhatatlan károsodásával közvetlenül fenyegetõ rendkívüli helyzet, állapot vagy esemény,

amelynek megelõzése vagy káros hatásainak elhárítása hatósági intézkedést igényel,

g) hivatás gyakorlásához kötött titok: különösen az orvosi, ügyvédi, közjegyzõi, lelkészi-egyházi személyi hivatás

gyakorlásához kötött titok,

h) hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örökbe fogadó és a nevelõszülõ; az örökbe fogadott

és a nevelt gyermek; a testvér, a házastárs, az élettárs; a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és

a testvér házastársa,

i) irat, okirat, közokirat, magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti irat, okirat, közokirat és

magánokirat,

j) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az alábbi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások:

1. az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,

2. az ügyfél idõszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekrõl,

3. az ügyfél adataiban bekövetkezõ változás átvezetése,

4. összerendelési nyilvántartás vezetése,

5. azonosítási szolgáltatás,

6. kézbesítési szolgáltatás,
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7. elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás,

8. hitelesítés-szolgáltatás,

9. nyilatkozattételi jogosultsággal kapcsolatos elektronikus igazolás szolgáltatása,

10. hozzáférés az elektronikus iratkezelõ rendszeréhez,

11. hozzáférés olyan elektronikus nyilvántartások adataihoz, amely elektronikus nyilvántartás adatait jogszabály

alapján más közigazgatási szerv, bíróság vagy ügyészség is jogosult elõzetes döntés nélkül vagy teljes mértékben

automatizálható döntést követõen megismerni, és abból adatszolgáltatást kérni,

12. hozzáférés az adott informatikai rendszer mûködésével kapcsolatos adatokhoz a közigazgatás mûködésének

optimalizálását végzõ központi informatikai rendszerek felé,

13. elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,

14. papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,

15. elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése,

16. elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése,

17. elektronikus iratok kezelése, nyilvántartása,

18. a hatóság informatikai rendszeréhez automatikus adatelérési felület (hozzáférés) biztosítása más hatóság

számára,

19. biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás,

20. iratérvényességi nyilvántartás vezetése,

21. elektronikus tájékoztatási szolgáltatás,

22. elektronikus formában tett nyilatkozat személyhez rendelése, valamint

23. az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben szabályozott elektronikus

ügyintézési szolgáltatásként nevesített további elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás,

k) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató:

ka) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elemeit saját ügyfelei számára nyújtó, illetve saját belsõ

mûködése körében biztosító hatóság,

kb) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást más hatóság ügyfelei számára is nyújtó hatóság,

kc) a hatóságnak nem minõsülõ olyan személy, aki a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást ügyfelek vagy

hatóságok számára ingyenesen vagy ellenérték fejében elérhetõvé teszi,

l) törvény által védett titok: a minõsített adat, továbbá az üzleti, a bank-, a biztosítási, az értékpapír-, a pénztártitok,

valamint a magántitok,

m) ügyintézési rendelkezés: az ügyfélnek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott

tartalmú, a jogszabályban rendszeresített ûrlap szerinti formában tett és a jogszabályban kijelölt szerv

(a továbbiakban: nyilvántartó szerv) által nyilvántartásba vett rendelkezése,

n) üzemzavar: az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymás közötti elektronikus úton történõ kapcsolattartása

során felmerült, az elektronikus kapcsolattartás eszközéül használt informatikai rendszer átmeneti vagy tartós

meghibásodása, valamint karbantartásának idõtartama, ami miatt az informatikai rendszerek nem tudják biztosítani

az elektronikus tájékoztatást, az elektronikus úton történõ kapcsolattartást, valamint az elektronikus irat feltöltését,

letöltését, továbbítását.”

(13) A Ket. a következõ 175. §-sal egészül ki:

„175. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki

a) az elektronikus ügyintézési felügyeletet,

b) az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervet,

c) az állam által kötelezõen nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóit.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza

a) az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait,

b) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait,

c) az elektronikus ügyintézési felügyelet és a 161. § (5) bekezdése szerinti szakhatóság hatáskörét és eljárását,

d) a hatóság azonosításával kapcsolatos részletes követelményeket,

e) az elektronikus iratok kezelésével és megõrzésével kapcsolatos sajátos követelményeket,

f) a biztonsági szintek meghatározásának szabályait és az elfogadott biztonsági szintek meghatározását a hatóság

esetén,
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g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltató mûködésének részletes szabályait, valamint

h) az elektronikus ügyintézés céljaira felhasználható elektronikus aláírásokra, az elektronikus aláíráshoz tartozó

tanúsítványokra, illetve az azokkal összefüggésben nyújtott elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra

vonatkozó sajátos követelményeket.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza

a) az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus nyilatkozat írásbelinek minõsülõ elektronikus nyilatkozattá történõ

átalakításának, elektronikus iratról hiteles papír alapú kiadmány vagy másolat készítésének, papír alapú iratról hiteles

elektronikus másolat készítésének részletes szabályait,

b) az ügyintézési rendelkezés tételének és nyilvántartásba vételének részletes szabályait,

c) az azonosítási hibából eredõ kockázat és a biztonsági szintek közötti kapcsolatot, az azonosítási hiba

bekövetkezésébõl származó lehetséges kár jellege és súlyosságának mérlegelése során figyelembe veendõ részletes

szempontokat,

d) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások részletes követelményeit, a szabályozott elektronikus

ügyintézési szolgáltatásnyújtás részletes eljárási rendjét, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési

szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szervezési feltételeket,

e) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató által teljesítendõ személyi és pénzügyi feltételeket,

f) az elektronikus ügyintézési szolgáltatás engedélyezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint

a díj megfizetésével, beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és csökkentésével kapcsolatos szabályokat, valamint

g) az elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó részletes szabályokat.

(4) Felhatalmazást kap az informatikáért felelõs miniszter, hogy az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel

egyetértésben a technikai elõírásokat igénylõ szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások részletes mûszaki,

technikai feltételeit rendeletben állapítsa meg.”

48. § A Ket. 71. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában, ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul

és ellenérdekû ügyfél az elsõ fokú eljárásban nem vett részt,

a) az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az elõírt határidõben nem hoz döntést,

b) a szakhatóság hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha a szakhatóság az elõírt határidõn belül nem ad ki

állásfoglalást.”

49. § (1) A Ket. 9. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 18. §

(1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 18. § (2) bekezdésében

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 27. § (1) bekezdésében az „a Magyar

Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, 28. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 94. § (2) bekezdés a) pontjában az „autonóm

államigazgatási szerv vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe az „autonóm

államigazgatási szerv vagy önálló szabályozó szerv” szöveg, 100. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „autonóm

államigazgatási szerv, önálló szabályozó szerv” szöveg, 109. § (2) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási szerv vagy” szövegrész helyébe az „autonóm államigazgatási szerv,

önálló szabályozó szerv,” szöveg, 172. § e) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

(2) A Ket. 114. § (2) bekezdésében az „óvás” szövegrész helyébe a „felhívás” szöveg, 114. § (5) bekezdésében

az „intézkedés” szövegrész helyébe a „felhívás” szöveg, 148. § (2) bekezdés d) pontjában az „óvásban” szövegrész

helyébe az „ügyészi felhívásban” szöveg lép.

50. § A Ket. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendeli el” szövegrész helyébe az „indítja meg” szöveg, 13. § (2) bekezdés

d) pontjában a „segédeszközök” szövegrész helyébe a „segédeszközök és egészségügyi technológiák” szöveg, 15. §

(7) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe a „Ha eziránt kétség merül fel, az” szöveg, 18. § (1) bekezdésében

a „törvény” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, 20. § (3) bekezdésében az „az ügyben irányadó ügyintézési

határidõn belül” szövegrész helyébe a „soron kívül” szöveg, 29. § (6) bekezdésében a „törvény vagy kormányrendelet”

szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe

a „bekezdésében meghatározott” szöveg, 29. § (10) bekezdésében a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ”
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szövegrész helyébe a „bekezdésében meghatározott” szöveg, 29/A. § (1) bekezdésében az „intézkedésként”

szövegrész helyébe az „intézkedésként az erre okot adó körülmények felmerülésétõl számított öt napon belül” szöveg,

33. § (5) bekezdésében az „illetve az eljárás hivatalból történõ megindításának” szövegrész helyébe a „hivatalbóli

eljárás esetén az elsõ eljárási cselekmény elvégzésének” szöveg, 37. § (3) bekezdésében az „ügyfél a” szövegrész

helyébe az „ügyfél a tartalmilag hiánytalan” szöveg, a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe

a „formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon” szöveg, 38. § (1) bekezdésében az „ügyfélszolgálati irodánál”

szövegrész helyébe az „ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablak)” szöveg, 48. § (3) bekezdésében a „törvény”

szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, 51. § (4) bekezdésében az „adatszolgáltatást” szövegrész helyébe

az „adatszolgáltatást hivatalból folytatott eljárásban” szöveg, 53. § (5) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész

helyébe a „(3), valamint a (4a)–(4c) bekezdésben, továbbá az 54. § (5)–(6) bekezdésében” szöveg, 63. § (1) bekezdés

b) pontjában a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe a „bekezdésében meghatározott” szöveg,

63. § (2) bekezdésében a „három nappal” szövegrész helyébe a „legalább öt nappal” szöveg, 65. § (8) bekezdésében

a „Törvény vagy kormányrendelet” szövegrész helyébe a „Jogszabály” szöveg, 74. § (3) bekezdésében a „rendelték el”

szövegrész helyébe az „indították meg” szöveg, az „elrendelésérõl” szövegrész helyébe a „megindításáról” szöveg,

74. § (5) bekezdésében a „Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet”

szövegrész helyébe a „Jogszabály” szöveg, 78/A. § nyitó szövegrészében az „a döntés közlésérõl” szövegrész helyébe

az „az iratok megküldésérõl, közzétételérõl” szöveg, 78/A. § b) pontjában a „vele postai vagy hirdetményi úton

közlendõ döntések” szövegrész helyébe a „neki postai úton megküldendõ, illetve hirdetményi úton közzéteendõ

iratok” szöveg, 80. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „törvény” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, 80. §

(2) bekezdésében az „A hirdetménynek tartalmaznia kell” szövegrész helyébe az „A hirdetmény tartalmazza” szöveg,

80. § (3) bekezdésében a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe a „bekezdésében

meghatározott” szöveg, a „megállapítani” szövegrész helyébe a „megállapítani, továbbá abban az esetben,

ha a 28/D. § alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elõ” szöveg, a „– ha

törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a hirdetmény a következõ adatokat tartalmazza”

szövegrész helyébe az „a hirdetmény tartalmazza” szöveg, 80/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „bekezdése alapján

ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe a „bekezdésében meghatározott” szöveg, 81. § (2) bekezdésében az „ötödik

munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenötödik napon” szöveg, 81. § (4) bekezdésében a „tizedik munkanapon”

szövegrész helyébe a „tizenötödik napon” szöveg, 82. § (1) bekezdésében a „törvény, kormányrendelet vagy

önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, 85. §

(1) bekezdésében a „törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben” szövegrész helyébe

a „jogszabályban” szöveg, 86. § (4) bekezdésében a „Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az” szövegrész helyébe

az „Az” szöveg, 86. § (5) bekezdésében a „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az” szövegrész helyébe

az „Az” szöveg, 86. § (6) bekezdésében az „az integrált ügyfélszolgálati irodánál” szövegrész helyébe

az „a kormányablakban” szöveg, az „Az integrált ügyfélszolgálati iroda” szövegrész helyébe az „A kormányablak”

szöveg, 115. § (1) bekezdés b) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet” szöveg,

121. § (1) bekezdés e) pontjában a „határozatképes” szövegrész helyébe a „jogszabályszerûen megalakítva, nem volt

határozatképes” szöveg, 121. § (1) bekezdés f) pontjában a „111. § (2)” szövegrész helyébe a „109. § (3) és (4)” szöveg,

174. § (1) bekezdés g) pontjában a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe a „bekezdésében

meghatározott” szöveg, 174/A. § (3) bekezdésében az „az integrált ügyfélszolgálati irodát vagy irodákat” szövegrész

helyébe az „a kormányablakot vagy kormányablakokat” szöveg lép.

51. § A Ket. 20. § (5) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg, 33. § (1) bekezdésében

a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg, 33. § (7) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe

a „huszonegy” szöveg lép.

52. § Hatályát veszti a Ket. 12. § (3) bekezdés c) pontjában az „ , a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetõje”

szövegrész, 13. § (2) bekezdés f) pontja, 19. § (2) bekezdésében az „a részönkormányzat testületére,” szövegrész,

20. § (5) bekezdésében az „a részönkormányzat testülete,” szövegrész, 25. § (2) bekezdésében az „ , a megyei jogú város

kerületi hivatalának vezetõje pedig a megyei jogú város” szövegrész, 47. § (3) bekezdésében az „a megyei jogú város

kerületi hivatalának vezetõje a megyei jogú város területérõl,” szövegrész, 117. §-a és az azt megelõzõ alcím.
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53. § Hatályát veszti a Ket. 4. § (2) bekezdésében az „az ügyfélnek” szövegrész, 13. § (2) bekezdés e) pontjában

az „és bejelentési” szövegrész, 13. § (2) bekezdésének – a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló

2011. évi CLXIX. törvény 19. §-ával megállapított – ga) pontja, 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy folytatott”

szövegrész, 19. § (1) bekezdésében a „Törvény eltérõ rendelkezése hiányában jogszabály a hatóság szervezeti

egységére hatáskört nem telepíthet.” szövegrész, 19. § (2) bekezdésében a „törvényben meghatározottak szerint

létrehozott” szövegrész, 20. § (5) bekezdésében az „az ügyfél kérelmére vagy hivatalból” szövegrész és az „illetve

a testület legközelebbi ülésén,” szövegrész, 23. § (1) bekezdésében a „hivatalból vagy kérelemre” szövegrész, 26. §

(3) bekezdésében a „vagy folytatott” szövegrész, 29. § (4) bekezdés c) pontja, 29. § (9) bekezdésében az „a 28/C. § (1) és

(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint” szövegrész, 33. § (8) bekezdésében a „– ha törvény vagy

kormányrendelet másként nem rendelkezik –” szövegrész, 48. § (2) bekezdésében a „ , továbbá az eljárási cselekmény

megismétlése miatti többletköltség megfizetésére kötelezhetõ” szövegrész és az „és nem kötelezhetõ

a többletköltség viselésére” szövegrész, 48. § (6) bekezdésében az „ , és kötelezhetõ a többletköltség megfizetésére”

szövegrész, 50. § (1) bekezdésében a „hivatalból vagy kérelemre” szövegrész, 61. § (1) bekezdésében az „és az okozott

többletköltségek megtérítésére kötelezi” szövegrész, 63. § (4) bekezdésében az „A közmeghallgatás lefolytatásáról

készített hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel a (3) bekezdés a)–b) pontjában felsoroltakat tartalmazza.”

szövegrész, 77. § (1) bekezdésében a „Ha a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, vagy a felek között vita van

a módosítás törvényi feltételei tekintetében, akkor a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól kérhetõ a szerzõdés

módosítása vagy megszüntetése.” szövegrész, 81/A. § (1) bekezdésében a „kérelemre vagy hivatalból” szövegrész, 83.

§ (1) bekezdésében a „Törvény kivételes esetben lehetõvé teheti, hogy a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása

helyett a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapjául szolgáló iratról adjon ki másolatot.” szövegrész, 85. §

(2) bekezdése, 86. § (2) bekezdésében a „– ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik –” szövegrész, 107. §

(3) bekezdésében az „a 109. §-ban foglaltaknak megfelelõen” szövegrész, 110. §-a, 111. §-a, 172. § e) pontja.

51. Záró rendelkezések

80. § (1) E törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(3) A 2. §, az 5. §, a 8. §, a 20–22. §, a 24. §, a 38. §, a 39. §, a 41. §, a 46. §, az 50. §, az 53. § és az 54. § 2012. február 1-jén lép

hatályba.

82. § Hatályát veszti az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXVII. törvény.

84. § Ahol jogszabály

a) központi elektronikus szolgáltató rendszert említ, ott a Kormány által kötelezõen nyújtott szabályozott

elektronikus ügyintézési szolgáltatások együttesét vagy az adott szövegkörnyezetben hivatkozott szolgáltatást,

b) ügyfélkaput vagy hivatali kaput említ, ott a Kormány által kötelezõen nyújtott azonosítási és biztonságos

kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást, továbbá

c) ügyfél tárhelyét, vagy bármely megfogalmazásban tárhelyére történõ információ elhelyezést említ, ott a Kormány

által kötelezõen nyújtott biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatással történõ

kézbesítést

kell érteni.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl
és támogatásáról*
(részleges közlés)

24. Hatálybalépés

74. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 3–12. §, 13. § (1) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 15–50. §, 53–54. §, 56–59. §, 73. § (2) bekezdés b) pontja,

valamint a 75. § és a 209. § 2012. január 1. napján lép hatályba.

(3) E törvény 80. § e) pontja 2012. január 2. napján lép hatályba.

(4) E törvény 13. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 14. § (2) bekezdése 2012. június 30. napján lép hatályba.

27. Módosító rendelkezések

102. § A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ

egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 7/A. § c) pontjában a „társadalmi

szervezetekkel” szövegrész helyébe az „egyesületekkel” szöveg lép.

153. § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § e) pontjában

a „társadalmi és érdek-képviseleti szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet” szöveg lép.

159. § A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában és 11. § (4) bekezdés a) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe

az „egyesület” szöveg

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „közhasznú, kiemelkedõen közhasznú szervezet” szövegrész helyébe a „civil

szervezet, közhasznú szervezet” szöveg

c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „közhasznú, kiemelkedõen közhasznú szervezet esetében” szövegrész helyébe

a „civil szervezet, közhasznú szervezet esetében” szöveg

lép.

205. § A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. § (3) bekezdés b) pontjában hatályát veszti

a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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*A törvényt az Országgy lés a 2011. december 19-i ülésén fogadta el. 

 
2011. évi CLXXIX. törvény 

 
a nemzetiségek jogairól* 

 

 

A Magyar Országgy lés  

a magyar történelem legnemesebb hagyományaira építve,  
a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt él  nemzetiségek sajátos kultúrájának meg rzése, 
anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és közösségi jogainak széleskör  biztosítása érdekében,  
figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt 
kinyilvánított felel sségvállalásra, továbbá  
tekintettel a nemzetiségek védelme érdekében Magyarország aktív közrem ködésével megalkotott 
nemzetközi dokumentumokban foglaltakra, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 
Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányára, az Európai Biztonsági és 
Együttm ködési Szervezet keretében végzett munkára, a Koppenhágai Dokumentumra,  az Európa 
Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvet  Szabadságjogok Védelmér l szóló Egyezményére, 
valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában és a Nemzeti Kisebbségek 
Védelmér l szóló Keretegyezményben megfogalmazottak széleskör  érvényesítésére, szem el tt 
tartva, hogy  
Magyarország tiszteletben tartja az ország különböz  vallási hagyományait, más népek szabadságát 
és kultúráját, vallja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttm ködve bontakozhat ki,  
minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad 
megvallásához és meg rzéséhez, 
a nemzetiségek a magyar politikai közösség részei, államalkotó tényez k, 
a kulturális sokszín ség, a nyelvi különböz ség nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása, 
a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves 
részei,  
a nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvet  szabadságjogok, 
Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, 
anyanyelvük használatát, az anyanyelv  oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát, kollektív 
részvételüket a közéletben, el segíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós 
közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát, 
 
a következ  törvényt alkotja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ XII. FEJEZET 

Záró rendelkezések 
 
 

 Felhatalmazó rendelkezés 
 

156. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:  
a) a nemzetiségi önkormányzatoknak, intézményeiknek és egyéb nemzetiségi szervezeteknek a 

központi költségvetésb l nyújtott támogatások feltételrendszerét és elszámolásnak rendjét;

„ XII. FEJEZET 

Záró rendelkezések  

  Hatályba léptet  rendelkezés 

 
157. § (1)  E törvény a (2)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel a kihirdetését követ  napon 
lép hatályba. 
 
(2) Az 1. § (2) - (3) bekezdése, a 2. § 1-3. pontja, a 2. § 5-12. pontja, a 2. § 15. pontja, a 3. §, a 4. §, 
az 5. § (1)-(4) bekezdése, a 6. § (5) bekezdése, a 7-9. §, a 10. § (1)-(3) bekezdése, a 11. §, a 12. § 
(1) bekezdés a) pontja, a 12. § (1) bekezdés c) és d) pontja, a 12. § (2) bekezdése, a 13-18. §, a 19. § 
a) pontja, a 20. §, a 21. §, a 22. § (1) bekezdése, a 27. §, a 30-49. §, az 50-72. §, a 73-76. §, a 77. § 
(1) és (2) bekezdése, a 78-80. §, a 81. § (1) bekezdése, a 82-87. §, a 88. § (1) bekezdés els  
mondata, a 88. § (2) bekezdése, a 89. §, a 90. §, a 91. § (1) bekezdése, a 91. § (2) bekezdés a) és c)-
e) pontja, a 91. § (3)-(6) bekezdése, a 92-99. §, a 101. § (1) bekezdés a)-d) pontja, a 101. § (2) 
bekezdése, a 102. § (1) bekezdés a)-c) és e)-i) pontja, a 102. § (2)-(6) bekezdése, a 109. § (1) és (2) 
bekezdése, a 112-117. §, a 118. § (1) bekezdése, a 119. § (1)-(3) bekezdése, a 120-122. §, a 123. § 
(4) bekezdés b)-e) pontja, a 123. § (5) bekezdése, a 124. §, a 125. §, a 126. § (1) bekezdése, a 126. § 
(2) bekezdés b) és c) pontja, a 126. § (3) bekezdése, a 127. §, a 129. §, a 131-137. §, a 138. § (1) 
bekezdése, a 138. § (3) bekezdése, a 139-150. §, a 151. § a)-d) pontja, a 152-154. §, a 156. § (1) 
bekezdés a) és c) pontja, a 156. § (2) és (3) bekezdése, a 158-173. §, a 174-181. §, a 183-218. §, a 
219. § (1) bekezdés a)-d) és f)-l) pontja, a 219. § (2) és (3) bekezdése, a 220-230. §, a 233. §, a 235-
240. § valamint az 1. és 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
(3)  A 219. § (1) bekezdés e) pontja és a 234. § 2012. március 31-én lép hatályba. 
 
(4) A 2. § 4. és 13. pontja, a 12. § (1) bekezdés b) pontja, a 19. § b) és c) pontja, a 22. § (2) és (3) 
bekezdése, a 23-26. §, 28. §, a 29. §, a 81. § (2) bekezdése, a 118. § (2) bekezdése, a 151. § e) 
pontja, a 156. § (3) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

 

Módosító rendelkezések 

 
192. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

a)  4. § (1) bekezdés ma) alpontja helyébe a következ  rendelkezés lép: 
[E törvény alkalmazásában m) fenntartó:] 
„ma) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttm ködésér l szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.  §-a, 9.  §-a, illetve 16.  §-a szerinti 
intézményi társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a települési 
nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami 
fenntartó),”. 
b)  92.  §  (7) bekezdésben a „kisebbségi önkormányzat(ok)kal” szövegrész helyébe a „nemzetiségi 
önkormányzattal” szöveg lép. 

(részleges közlés)



2011. évi CLXXX. törvény
a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról*
(részleges közlés)

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

12. § (1) A Vht. 74. §-át megelõzõ „Mentes juttatások” alcíme helyébe a „Letiltás alól mentes juttatások” alcím lép.

(2) A Vht. 74. § c) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Mentes a végrehajtás alól)

„c) anyasági támogatás,”

„g) a nevelõszülõ részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett

gyermek, utógondozói ellátásban lévõ fiatal felnõtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék,”

12. Záró rendelkezések

119. § (3) Az 1–3. §, 5. §, 7. §, 9–15. §, 17–19. §, 22. §, 23. §, 25. §, 26. §, 52–55. §, 57–66. §, 69. § (2) bekezdés, 70. § (2) bekezdés,

71. § (2) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, 74. §, 75. §, 77. § (2) bekezdés, 78. § a), g), h) és r) pont, 79. § m) és n) pont, 81–83. §,

85. §, 87–89. §, 92–94. §, 99–102. §, 104. § és 105. §, valamint a 108–117. §-ok 2012. március 15-én lépnek hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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201. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl ségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény 4. § pont fc) alpontjában a „helyi és kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „helyi 
és nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép. 

 
215. § A közérdek  önkéntes tevékenységr l szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi 
önkormányzat” szöveg, 

b) mellékletében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” 
szöveg lép. 

 

Dr. Schmitt Pál 
köztársasági elnök 

Kövér László 
az Országgy lés elnöke 

 



2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról*
(részleges közlés)

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptetõ rendelkezések

46. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5–35. §, a 37. §, a 39–45. §, a 47. §, az 53. §, az 54. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 36. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § (2) bekezdése és a 38. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

48. § (5) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi.

CXCI. törvény 116. §-a következõ szöveggel lép hatályba:

„116. § A Pftv. a 16. §-t követõen a következõ III/B. fejezettel egészül ki:

„III/B. FEJEZET

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA
16/A. § (1) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességû személy jogosult, akinek a rehabilitációs

hatóság által végzett komplex minõsítés szerint

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

(2) Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki

a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban

részesült, vagy

b) rehabilitációs járadékban részesül.

(3) A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy

az (1) bekezdés vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel nem teljesül.

(4) A jogosult kérelmére a rehabilitációs hatóság gondoskodik a Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás

megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a rehabilitációs kártyára való

jogosultság fennállásáról.

(5) A jogosult közli a rehabilitációs hatósággal az adóazonosító jelét, melyet a rehabilitációs hatóság kezelhet

a Rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásával és megszûnésével kapcsolatos, az állami adóhatóság felé

történõ adatszolgáltatás céljából.

(6) A Rehabilitációs kártya érvényességének

a) kezdõ idõpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította,

b) záró idõpontja a kártya visszavonásának napja.

(7) A rehabilitációs hatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén gondoskodik

a Rehabilitációs kártya visszavonásával kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami

adóhatóság részére a jogosultság megszûnésérõl, valamint a Rehabilitációs kártyát letétbe helyezõ munkaadó

nevérõl, adószámáról, székhelyérõl, telephelyérõl.

(8) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén a kártyát visszavonja.

A Rehabilitációs kártyával rendelkezõ személy a visszavont kártyát az állami adóhatóságnak visszaszolgáltatja.

(9) A Rehabilitációs kártyával kapcsolatos eljárások során az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit e törvény

rendelkezései figyelembevételével kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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16/B. § (1) A munkaadó az õt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkezõ megváltozott munkaképességû

személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményezõ munkaviszonyra tekintettel terhelõ számított adóból

adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett,

a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb

a minimálbér kétszeresének 27 százaléka.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre egy megváltozott munkaképességû személy után egyszerre csak egy

munkaadó jogosult, és csak arra az idõszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

(3) Ha az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát visszavonja, errõl értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó

munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követõ naptól nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott

kedvezményre.””

(6) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi.

CXCI. törvény 198. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

52. § (2) A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény

33. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(7) Az At. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Nyugdíjbiztosítási Alap a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az Egészségbiztosítási Alapnak,

a korhatár alatti ellátások fedezetére a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak a központi költségvetésrõl szóló

törvényben meghatározott összegû pénzeszközt ad át.””

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CCI. törvény
egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról*
(részleges közlés)

43. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

66. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül

ki:

„(2a) Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel

egyetértésben rendeletben szabályozza a mûködési engedélyezési eljárásban a szakmai program véleményezéséért a

módszertani intézményeknek fizetendõ szakértõi díj mértékét.”

67. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

a) preambulumában az „az Alkotmányban meghatározott” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

c) 3. § (1)–(3) bekezdésében az „A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” szöveg

lép.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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92. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

138. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a a következõ (4) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben

szabályozza a mûködési engedélyezési eljárásban a szakmai program véleményezéséért a módszertani

intézményeknek fizetendõ szakértõi díj mértékét.”

139. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a) preambulumában és 5. § h) pontjában az „a Magyar Köztársaság Alkotmányában” szövegrész helyébe az „az

Alaptörvényben” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 4. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „a Magyarország” szöveg,

d) 4. § (3) és (4) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 5. § a) pontjában a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl” szövegrész helyébe a „Polgári

Törvénykönyvrõl” szöveg

lép.

114. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. törvény módosítása

170. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

a) preambulumában az „Alkotmánnyal” szövegrész helyébe az „Alaptörvénnyel” szöveg,

b) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

117. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

173. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a) preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

b) 2. § nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § c) és d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 29. § (3) bekezdésében az „idõpontjában a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „idõpontjában

a Magyarország” szöveg, az „a Magyar Köztársaság területén terhesgondozáson” szövegrész helyébe

a „Magyarország területén terhesgondozáson” szöveg

lép.

126. Az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény módosítása

186. § Az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében az „A Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

193. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

274. § A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

252. A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

344. § A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 3. § (1) bekezdésében az „A

Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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308. Záró rendelkezések

436. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–36. §, a 38–44. §, a 45. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdése, a 46–73. §, a 74. § (2) bekezdése, a 75. §, a 76. §, a 77. § (2)–(8)

és (10) bekezdése, a 78–83. §, a 84. § (1)–(4), (6)–(15) és (17)–(20) bekezdése, a 85–233. §, a 235–255. §, a 256. § (1)–(6) és

(10)–(12) bekezdése, a 257–278. §, a 279. § (1), (4), (5) és (7)–(10) bekezdése, a 280–284. §, a 285. § (1)–(8) és (12)–(14)

bekezdése, 286–350. §, a 354–362. §, a 364–375. §, a 377–381. §, a 383–393. §, a 395–398. §, a 400–403. §, a 405. §,

a 406. § és a 420. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következõket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb

összege (minimálbér) a teljes munkaidõ teljesítése esetén 2012. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén

93 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 21 400 forint, napibér alkalmazása esetén 4 280 forint, órabér alkalmazása

esetén 535 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú

szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidõ

teljesítése esetén 2012. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 108 000 forint, hetibér alkalmazása esetén

24 850 forint, napibér alkalmazása esetén 4 970 forint, órabér alkalmazása esetén 621 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a teljes

munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és

teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelezõ legkisebb összege 2012. január 1-jétõl 93 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2012. január 1-jétõl 108 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidõ napi 8 óránál

a) rövidebb [Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 117/B. § (2) bekezdés],

arányosan növelt mértékben,

b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben

kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidõ esetén

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan

csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplõ összeggel, illetve annak (4) bekezdés

szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ ízben a 2012. január hónapra járó munkabérek

megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,

b) munkavállalón a közalkalmazotti, a közszolgálati és a kormánytisztviselõi jogviszonyban állót,
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c) személyi alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, a közszolgálati és

a kormánytisztviselõi jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

(3) Hatályát veszti a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló

337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
a helyi esélyegyenlõségi programok elkészítésének szabályairól
és az esélyegyenlõségi mentorokról

A Kormány az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1)–(3) bekezdés-

ben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A helyi esélyegyenlõségi program

1. § (1) A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlõségi program helyzetelemzésbõl és intézkedési tervbõl áll.

(2) A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élõ hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, különösen a

mélyszegénységben élõk, romák, gyermekek, nõk, idõsek és fogyatékkal élõk teljes lakossághoz viszonyított

képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település esélyegyenlõtlenségi

problémáit.

(3) A települési önkormányzat a helyzetelemzés elkészítése során felhasználja a kormányhivatalok és szakigazgatási

szerveik, a település, a többcélú kistérségi társulás, a megye, illetve szükség szerint a Központi Statisztikai Hivatal

rendelkezésére álló nyilvántartások hátrányos helyzetû társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált

adatait.

(4) Az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlõségi problémák

felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség.

2. § (1) A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésében résztvevõk képzését végzõ szerv a Türr István Képzõ és Kutató

Intézet (a továbbiakban: TKKI).

(2) A TKKI a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlõségi programjainak elkészítését segítõ esélyegyenlõségi

mentori hálózatot mûködtet.

(3) A települési önkormányzat helyi esélyegyenlõségi programjának elkészítéséhez ingyenesen igénybe veheti a TKKI

által mûködtetett esélyegyenlõségi mentori hálózat szakértõjének segítségét. A mentorok a TKKI alkalmazásában

állnak, a települési önkormányzatok a mentorok közremûködésére vonatkozó igényüket a TKKI felé írásban jelentik be.

3. § A települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi az általa elfogadott helyi esélyegyenlõségi

programot, valamint soron kívül megküldi a TKKI számára, mely azt honlapján közzéteszi.

2. A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjai

4. § (1) A helyi esélyegyenlõségi programban a mélyszegénységben élõk, romák esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél

különös tekintettel kell lenni

a) a foglalkoztatási, egészségi és szociális helyzet tekintetében

aa) a saját fenntartású intézményekben való foglalkoztatottság növelésére;

ab) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezõinek javítására,

valamint a diszkrimináció csökkentésére;
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ac) az egészség elõfeltételeinek biztosítása mellett a prevenciós és a szûrõprogramokon történõ részvételi

arány növelésére, a kiszûrtek egyéni esetkezelésére, az egészségügyi szolgáltatások elérhetõségének

javítására, valamint a gyermekek és családjuk egészségtelen táplálkozásának vagy alultápláltságának

csökkentésére;

ad) a pénzbeli és természetbeni ellátásokra, valamint a munkanélküliséghez kapcsolódó támogatásokra;

ae) az eladósodottság mértékére;

af) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások kiterjedtségére, elérhetõségére; hozzáférhetõségére és

kihasználtságára;

ag) a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférésre;

ah) a helyi lakossági önszervezõdésekre;

b) a lakhatási szegregáció tekintetében

ba) a területi szegregáció mértékére;

bb) a megfelelõ minõségû közszolgáltatásokhoz és a közösségi közlekedéshez való egyenlõ esélyû hozzáférés

biztosítására;

bc) a lakosság integrációját támogató közösségfejlesztõ programokra;

bd) a tervezett beavatkozások és a településfejlesztési dokumentumok összhangjára.

(2) A gyermekek esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének

biztosítására, különösen a gyermekjóléti és a védõnõi ellátás, valamint az egészségfejlesztési, a szabadidõs,

szünidõs programok tekintetében;

b) a színvonalas gyermekétkeztetés biztosítására;

c) a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek közoktatási esélyegyenlõsége tekintetében

ca) az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció mértékére;

cb) az intézmények között az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérésekre;

cc) a tanulók iskolai eredményességében mutatkozó eltérésekre;

cd) a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek óvodai ellátására;

d) a szegregált, telepszerû lakókörnyezetben élõ gyermekek a fentiek tekintetében kiemelt figyelmet élveznek.

(3) A nõk esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a társadalmi problémák nemek szerint eltérõ értelmezésére és szükségleteik nemek szerinti eltérésére;

b) a nõk gazdasági függésére, kiszolgáltatottságára;

c) a nõket érõ erõszakra;

d) arra, hogy a reprodukciós jogok sérülésének elkerülése érdekében van-e megfelelõ tájékoztatás és hatékony

segítségnyújtás a településen a családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén;

e) a nõk közéletben, gazdasági életben való aránytalan részvételére;

f) a nõk munkaerõ-piaci és családi feladatai összeegyeztethetõségének elõsegítésére.

(4) Az idõsek esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) az egészségügyi és szociális ellátások elérhetõségére;

b) a közszolgáltatásokhoz, a közösségi közlekedéshez és az információhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés;

c) közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

biztosítására.

(5) A fogyatékkal élõk esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a közszférában és a versenypiacon a fogyatékkal élõk teljes lakossághoz viszonyított arányuknak megfelelõ

mértékû foglalkoztatására;

b) az egészségügyi ellátások elérhetõségére;

c) az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlásra és együttmûködésre;

d) a szociális szolgáltatások szerepére a fogyatékkal élõk rehabilitációjában;

e) a közoktatási intézmények elérhetõségére, hozzáférhetõségére;

f) az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása érdekében

fa) az önkormányzati közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesítésére;

fb) az önkormányzati közszolgáltatások információs és kommunikációs akadálymentesítésére;

fc) az építésügyi hatóságok felkészültségére az akadálymentesítés építészeti szempontjainak vizsgálatában;

fd) a helyi tömegközlekedés akadálymentesítésére.
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5. § (1) A helyi esélyegyenlõségi program részét képezõ intézkedési tervben meghatározott intézkedések célja különösen:

a) a lakhatási szegregáció és oktatási kirekesztõdés felszámolása, integrált vagy a környezeti normáknak megfelelõ

minõségû lakókörnyezet kialakítása;

b) a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének növelése;

c) az oktatásban, képzésben megjelenõ sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása;

d) a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés

megteremtése;

e) az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítése a települési önkormányzat döntéshozatalában, az általa

fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenõrzött szolgáltatások körében;

f) a hátrányos helyzetû csoportok tagjai részvételének elõsegítése a döntéshozatalban és a közügyek irányításában,

ezek tervezésében, megvalósításában és értékelésében;

g) a hátrányos helyzetû csoportok tájékozottságának és tudatosságának növelése az õket megilletõ jogok és

lehetõségek tekintetében.

(2) Az intézkedési tervben rendelkezni kell az egyes intézkedések végrehajtásának feltételeirõl, ütemezésérõl a szükséges

uniós források és hazai költségvetési források megjelölésével.

3. A helyi esélyegyenlõségi program felülvizsgálata

6. § (1) A települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlõségi programot.

(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,

b) a lejárt határidejû intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.

(3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat

a) módosítja a helyi esélyegyenlõségi programot, vagy

b) új helyi esélyegyenlõségi programot fogad el.

(4) A felülvizsgálatot a TKKI által mûködtetett esélyegyenlõségi mentori hálózat munkatársai segítik.

4. A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésében résztvevõkkel szembeni követelmények

7. § (1) Esélyegyenlõségi mentor tevékenységet az folytathat, aki

a) rendelkezik felsõfokú végzettséggel,

b) legalább kétéves, az esélyegyenlõség területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,

c) részt vett a TKKI által a felnõttképzésrõl szóló törvény szerint szervezett esélyegyenlõségi mentor képzésén, és az

ott elsajátított ismeretekrõl a TKKI által kiállított tanúsítvánnyal igazoltan sikeres vizsgát tett.

(2) Szakmai gyakorlatnak kell tekinteni, ha az esélyegyenlõségi mentor munkáltatója vagy megbízója igazolja, hogy az

esélyegyenlõségi mentor a mélyszegénységben élõk, romák, gyermekek, nõk, idõsek és fogyatékkal élõk

esélyegyenlõségét elõsegítõ szakmai tevékenységet végzett.

(3) A TKKI esélyegyenlõségi mentor képzésére jelentkezõ a képzésben való szándéka iránti kérelmet az (1) bekezdése a) és

b) pontjában megjelölt feltételeknek való megfelelést bizonyító iratokkal együtt írásban benyújtja a TKKI részére.

8. § (1) A települési önkormányzat közigazgatási szervének köztisztviselõjét vagy költségvetési szervének közalkalmazottját

jelölheti ki a TKKI mentorhálózata által a felnõttképzésrõl szóló törvény szerint szervezett, a helyi esélyegyenlõségi

programok megírására felkészítõ képzésen való részvételre. A képzést esélyegyenlõségi mentorok tartják.

(2) A TKKI által tartott képzésben résztvevõ (1) bekezdés szerinti köztisztviselõ vagy közalkalmazott a képzésen elsajátított

ismeretekrõl a képzés elvégzését követõ egy hónapon belül vizsgát tesz. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó legalább

75%-os vizsgaeredményt ér el. A képzés sikeres elvégzésérõl a vizsgázóknak a TKKI tanúsítványt állít ki.

(3) A helyi esélyegyenlõségi programok kétévente esedékes felülvizsgálatába és az új helyi esélyegyenlõségi program

elkészítésébe, valamint a helyi esélyegyenlõségi programok részét képzõ intézkedési terv végrehajtásának nyomon

követésébe a települési önkormányzat bevonhatja az (1) bekezdés szerinti köztisztviselõt vagy közalkalmazottat, aki

rendelkezik a TKKI helyi esélyegyenlõségi programok írására felkészítõ képzésének elvégzését tanúsító

bizonyítvánnyal.
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5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az esélyegyenlõségi szakértõk képzésének követelményeirõl szóló 118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet,

b) az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység végzésérõl

és annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet,

c) a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet, valamint

d) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pont cc) alpontja és 5. § i) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelete
a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott
jövedelempótlékról

A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 4–6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

hatáskörében eljárva,

a 12. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormány-

zat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)

a) 40. § (1) bekezdésében meghatározott terhességi-gyermekágyi segélyben, valamint

b) 42/A. § (1) bekezdésében meghatározott gyermekgondozási díjban [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:

pénzbeli ellátás]

részesülõkre terjed ki.

(2) Az e rendeletben meghatározott eljárásra az e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági

eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

2. § A 2011. december 31-én már és 2012. január 1-jén még az 1. § szerinti ugyanazon pénzbeli ellátásban részesülõ

személy (a továbbiakban: Igénylõ) havonta a 3–5. §-ban foglalt feltételekkel a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 1.1. pontja szerinti adómentes, nettó összegben

megállapított jövedelempótlékra (a továbbiakban: jövedelempótlék) jogosult.

3. § Az 1. § szerinti pénzbeli ellátásokhoz járó jövedelempótlék az Igénylõt a pénzbeli ellátásra való jogosultság idõtartama

alatt a jövedelempótlékra való jogosultság kezdõ napjától illeti meg. A jövedelempótlékra való jogosultság kezdõ

napja 2012. január 1-je. A jövedelempótlék kifizetésére a 2012-ben folyósított pénzbeli ellátások kifizetésével

egyidejûleg kerül sor.

4. § A 2011. decemberben egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese figyelembevételével az

a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõ, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. §-a és 29/B. §-a

szerinti
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a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti,

b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat

B oszlopa szerinti,

c) családi kedvezményt két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat

C oszlopa szerinti,

pénzbeli ellátás összegétõl függõ jövedelempótlékban részesül.

5. § A 2011. decemberben egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese, illetve az Ebtv. 42/D. §

(4) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi felülvizsgálatot követõen megállapított egy naptári napra járó pénzbeli

ellátás összegének 31-szerese figyelembevételével az a gyermekgondozási díjban részesülõ, aki a 10. § szerinti

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. §-a és 29/B. §-a szerinti

a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, a 2. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti,

b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, a 2. mellékletben foglalt táblázat

B oszlopa szerinti,

pénzbeli ellátás összegétõl függõ jövedelempótlékban részesül.

6. § Amennyiben a jövedelempótlékra való jogosultság a 4. és 5. §-ban foglaltak szerint nem áll fenn a teljes naptári

hónapban, akkor a jövedelempótlék összegét az 1. és 2. mellékletben meghatározott összegek 30-ad részének és

a jogosultág naptári napjainak a szorzata alapján kell megállapítani.

7. § Az Igénylõ nem jogosult jövedelempótlékra, ha

a) az Szja tv. 29/A. §-ában és 29/B. §-ában foglalt családi kedvezményt 206 250 forintot elérõen vagy azt

meghaladóan érvényesít,

b) 2011. évre vonatkozóan adójóváírást nem vett igénybe.

8. § (1) A társadalombiztosítási kifizetõhelyek a kifizetett jövedelempótlék összegét a kifizetõhelyi elszámolásban elkülönített

soron számolják el, amelyet az egészségbiztosítási szervek az adott havi elszámolásban feltüntetett összeg utalásával

egyidejûleg folyósítanak a kifizetõhelyek részére.

(2) A kifizetett jövedelempótlék összege után a kifizetõhelyet nem illeti meg a társadalombiztosítási feladatok

elvégzéséért járó költségtérítés.

9. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 27. §

(15) bekezdésében megjelölt Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk

kompenzációja jogcím-csoport terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban:

támogatás)

a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei,

b) a társadalombiztosítási kifizetõhelyek

által folyósított pénzbeli ellátások tekintetében az e rendelet alapján járó jövedelempótlék kifizetéséhez.

(2) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a jövedelempótlékra való jogosultak 2012. évi

jövedelempótlékának kifizetésére használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthetõ.

10. § (1) Az Igénylõ a 2012. évi jövedelempótlék megállapításához az alábbiakról nyilatkozik:

a) a 2011. évi adójóváírás igénybevételének tényérõl,

b) arról, hogy a 2012. évben családi kedvezményt igénybe vesz-e,

c) arról, hogy a 2012. évben hány fõ kedvezményezett eltartott után kíván családi kedvezményt érvényesíteni,

d) a 2012. évben a családi kedvezmény igénylése során figyelembe vehetõ eltartottak és kedvezményezett

eltartottak számáról és

e) az adóazonosító jelérõl.

(2) A nyilatkozat tartalmazza:

a) az Igénylõ természetes személyazonosító adatait,

b) azt, hogy az Igénylõ 2012-ben családi kedvezményt igénybe vesz-e és a családi kedvezmény érvényesítése során

figyelembe vehetõ eltartottak és kedvezményezett eltartottak számát,

c) a családi kedvezmény érvényesítése során figyelembe venni kívánt kedvezményezett eltartottak számát,
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d) 2011. évre vonatkozóan az adójóváírás érvényesítését és

e) az Igénylõ által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.

(3) Az Igénylõ a nyilatkozatot a pénzbeli ellátást folyósító szervnek két példányban nyújtja be. A pénzbeli ellátást folyósító

szerv az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példány alapján intézkedik a jövedelempótlék megállapítása

iránt.

(4) A pénzbeli ellátást folyósító szervhez 2012. május 31-éig benyújtott nyilatkozat, illetve az Ebtv. 61. § (2) bekezdése

szerinti visszamenõleges igényérvényesítés során a 2012. július 31-éig benyújtott nyilatkozat esetén

a jövedelempótlék az arra való jogosultság elsõ napjától folyósítható. Ezen idõpontokat követõen benyújtott

nyilatkozat esetén a jövedelempótlék legkorábban a nyilatkozat benyújtását követõ hónap elsõ napjától folyósítható.

(5) Amennyiben a jövedelempótlék iránti kérelemben foglaltaknak a pénzbeli ellátást folyósító szerv helyt ad,

a jövedelempótlék megállapításáról nem kell határozatot hozni.

(6) Amennyiben az Igénylõ olyan változást jelent be, amely alapján jogosultsága megszûnik vagy változik

a jövedelempótlék összege, a változás napjával szûnik meg a jövedelempótlékra vonatkozó jogosultsága vagy

módosul annak összege.

(7) Az Igénylõ 8 napon belül köteles minden olyan változást bejelenteni a pénzbeli ellátást folyósító szervnek, amely

a jövedelempótlékra való jogosultságot, illetve annak összegét érinti.

(8) Amennyiben az Igénylõt a felvett jövedelempótlék nem illette meg, úgy köteles azt a visszafizetésre kötelezõ

határozat kézhezvételétõl számított 90 napon belül egy összegben visszafizetni. A tartozás összegét elengedni,

mérsékelni nem lehet.

(9) Amennyiben az Igénylõ a jövedelempótlék megállapításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatot közölt,

a jövedelempótlék folyósítása megszüntetésre kerül, az addig teljesített jövedelempótlék összegét az Igénylõ

a jövedelempótlékot folyósító szerv határozatában foglaltak szerint köteles visszafizetni.

(10) Az Igénylõ által benyújtandó kérelem mintáját és kitöltési útmutatóját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a honlapján közzéteszi.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2012. év január hónapra járó pénzbeli ellátás számfejtésekor kell alkalmazni.

12. § A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §

(4) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában” szövegrész

helyébe az „Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében” szöveg lép.

13. § (1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei

önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 18. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A GYEMSZI a 2011. évi adatok alapján 2012. február 15-éig elkészíti és megküldi az OTH és az egészségügyért

felelõs miniszter részére a fekvõbeteg-szakellátási kapacitások és az azokhoz tartozó ellátási területek felosztására

irányuló – (2) bekezdés szerinti – javaslatot (a továbbiakban: felosztási javaslat).”

(2) A Mikr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az OTH – a 20. §-ban foglaltak alapján – az eljárás megindításától számított 40 napon belül dönt a kapacitások és

az ellátási területek megállapításáról.”

14. § A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi

kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján terhességi-gyermekágyi

segélyben részesülõk kompenzációjára vonatkozó elõírásokat a terhességi-gyermekágyi segélyben és

gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlékról szóló kormányrendelet tartalmazza.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez

A terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk jövedelempótlékának összege

A B C

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi
igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylõ két
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

1–20300 3 200 1–62800 0 1–125300 0

20301–20900 3 300 62801–63400 100 125301–125900 100

20901–21500 3 400 63401–64000 200 125901–126500 200

21501–22100 3 500 64001–64600 300 126501–127100 300

22101–22800 3 600 64601–65300 400 127101–127800 400

22801–23400 3 700 65301–65900 500 127801–128400 500

23401–24000 3 800 65901–66500 600 128401–129000 600

24001–24600 3 900 66501–67100 700 129001–129600 700

24601–25300 4 000 67101–67800 800 129601–130300 800

25301–25900 4 100 67801–68400 900 130301–130900 900

25901–26500 4 200 68401–69000 1 000 130901–131500 1 000

26501–27100 4 300 69001–69600 1 100 131501–132100 1 100

27101–27800 4 400 69601–70300 1 200 132101–132800 1 200

27801–28400 4 500 70301–70900 1 300 132801–133400 1 300

28401–29000 4 600 70901–71500 1 400 133401–134000 1 400

29001–29600 4 700 71501–72100 1 500 134001–134600 1 500

29601–30300 4 800 72101–72800 1 600 134601–135300 1 600

30301–30900 4 900 72801–73400 1 700 135301–135900 1 700

30901–31500 5 000 73401–74000 1 800 135901–136500 1 800

31501–32100 5 100 74001–74600 1 900 136501–137100 1 900

32101–32800 5 200 74601–75300 2 000 137101–137800 2 000

32801–33400 5 300 75301–75900 2 100 137801–138400 2 100

33401–34000 5 400 75901–76500 2 200 138401–139000 2 200

34001–34600 5 500 76501–77100 2 300 139001–139600 2 300

34601–35300 5 600 77101–77800 2 400 139601–140300 2 400

35301–35900 5 700 77801–78400 2 500 140301–140900 2 500

35901–36500 5 800 78401–79000 2 600 140901–141500 2 600

36501–37100 5 900 79001–79600 2 700 141501–142100 2 700

37101–37800 6 000 79601–80300 2 800 142101–142800 2 800

37801–38400 6 100 80301–80900 2 900 142801–143400 2 900

38401–39000 6 200 80901–81500 3 000 143401–144000 3 000

39001–39600 6 300 81501–82100 3 100 144001–144600 3 100

39601–40300 6 400 82101–82800 3 200 144601–145300 3 200

40301–40900 6 500 82801–83400 3 300 145301–145900 3 300

40901–41500 6 600 83401–84000 3 400 145901–146500 3 400

41501–42100 6 700 84001–84600 3 500 146501–147100 3 500

42101–42800 6 800 84601–85300 3 600 147101–147800 3 600

42801–43400 6 900 85301–85900 3 700 147801–148400 3 700

43401–44000 7 000 85901–86500 3 800 148401–149000 3 800
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A B C

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi
igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylõ két
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

44001–44600 7 100 86501–87100 3 900 149001–149600 3 900

44601–45300 7 200 87101–87800 4 000 149601–150300 4 000

45301–45900 7 300 87801–88400 4 100 150301–150900 4 100

45901–46500 7 400 88401–89000 4 200 150901–151500 4 200

46501–47100 7 500 89001–89600 4 300 151501–152100 4 300

47101–47800 7 600 89601–90300 4 400 152101–152800 4 400

47801–48400 7 700 90301–90900 4 500 152801–153400 4 500

48401–49000 7 800 90901–91500 4 600 153401–154000 4 600

49001–49600 7 900 91501–92100 4 700 154001–154600 4 700

49601–50300 8 000 92101–92800 4 800 154601–155300 4 800

50301–50900 8 100 92801–93400 4 900 155301–155900 4 900

50901–51500 8 200 93401–94000 5 000 155901–156500 5 000

51501–52100 8 300 94001–94600 5 100 156501–157100 5 100

52101–52800 8 400 94601–95300 5 200 157101–157800 5 200

52801–53400 8 500 95301–95900 5 300 157801–158500 5 300

53401–54000 8 600 95901–96500 5 400 158501–160800 5 200

54001–54600 8 700 96501–97100 5 500 160801–163100 5 100

54601–55300 8 800 97101–97800 5 600 163101–165500 5 000

55301–55900 8 900 97801–98400 5 700 165501–167800 4 900

55901–56500 9 000 98401–99000 5 800 167801–170100 4 800

56501–57100 9 100 99001–99600 5 900 170101–172400 4 700

57101–57800 9 200 99601–100300 6 000 172401–174700 4 600

57801–58400 9 300 100301–100900 6 100 174701–177000 4 500

58401–59000 9 400 100901–101500 6 200 177001–179300 4 400

59001–61300 9 500 101501–102100 6 300 179301–180700 4 300

61301–63600 9 400 102101–102800 6 400 180701–181200 4 200

63601–65900 9 300 102801–103400 6 500 181201–181700 4 100

65901–68200 9 200 103401–104000 6 600 181701–182200 4 000

68201–70600 9 100 104001–104600 6 700 182201–182700 3 900

70601–72900 9 000 104601–105300 6 800 182701–183200 3 800

72901–75200 8 900 105301–105900 6 900 183201–183700 3 700

75201–77500 8 800 105901–106500 7 000 183701–184300 3 600

77501–79800 8 700 106501–107100 7 100 184301–184800 3 500

79801–82100 8 600 107101–107800 7 200 184801–185300 3 400

82101–84400 8 500 107801–108400 7 300 185301–185800 3 300

84401–86800 8 400 108401–109900 7 400 185801–186300 3 200

86801–89100 8 300 109901–112200 7 300 186301–186800 3 100

89101–91400 8 200 112201–114500 7 200 186801–187300 3 000

91401–93700 8 100 114501–116800 7 100 187301–187800 2 900

93701–96000 8 000 116801–119200 7 000 187801–188300 2 800

96001–98300 7 900 119201–121500 6 900 188301–188900 2 700

98301–100600 7 800 121501–123800 6 800 188901–189400 2 600

100601–103000 7 700 123801–126100 6 700 189401–189900 2 500
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A B C

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi
igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylõ két
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

103001–105300 7 600 126101–128400 6 600 189901–190400 2 400

105301–107600 7 500 128401–130700 6 500 190401–190900 2 300

107601–109900 7 400 130701–133100 6 400 190901–191400 2 200

109901–112200 7 300 133101–135400 6 300 191401–191900 2 100

112201–114500 7 200 135401–137700 6 200 191901–192400 2 000

114501–116800 7 100 137701–140000 6 100 192401–192900 1 900

116801–119200 7 000 140001–142300 6 000 192901–193500 1 800

119201–121500 6 900 142301–144600 5 900 193501–194000 1 700

121501–123800 6 800 144601–146900 5 800 194001–194500 1 600

123801–126100 6 700 146901–149300 5 700 194501–195000 1 500

126101–128400 6 600 149301–151600 5 600 195001–195500 1 400

128401–130700 6 500 151601–153900 5 500 195501–196000 1 300

130701–133100 6 400 153901–156200 5 400 196001–196500 1 200

133101–135400 6 300 156201–158500 5 300 196501–197000 1 100

135401–137700 6 200 158501–160800 5 200 197001–197500 1 000

137701–140000 6 100 160801–163100 5 100 197501–198100 900

140001–142300 6 000 163101–165500 5 000 198101–198600 800

142301–144600 5 900 165501–167800 4 900 198601–199100 700

144601–146900 5 800 167801–170100 4 800 199101–199600 600

146901–149300 5 700 170101–172400 4 700 199601–200100 500

149301–151600 5 600 172401–174700 4 600 200101–200600 400

151601–153900 5 500 174701–177000 4 500 200601–201100 300

153901–156200 5 400 177001–179300 4 400 201101–201600 200

156201–158500 5 300 179301–180700 4 300 201601–202200 100

158501–160800 5 200 180701–181200 4 200

160801–163100 5 100 181201–181700 4 100

163101–165500 5 000 181701–182200 4 000

165501–167800 4 900 182201–182700 3 900

167801–170100 4 800 182701–183200 3 800

170101–172400 4 700 183201–183700 3 700

172401–174700 4 600 183701–184300 3 600

174701–177000 4 500 184301–184800 3 500

177001–179300 4 400 184801–185300 3 400

179301–180700 4 300 185301–185800 3 300

180701–181200 4 200 185801–186300 3 200

181201–181700 4 100 186301–186800 3 100

181701–182200 4 000 186801–187300 3 000

182201–182700 3 900 187301–187800 2 900

182701–183200 3 800 187801–188300 2 800

183201–183700 3 700 188301–188900 2 700

183701–184300 3 600 188901–189400 2 600

184301–184800 3 500 189401–189900 2 500

184801–185300 3 400 189901–190400 2 400

3. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 339



A B C

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi
igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylõ két
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi

pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)

terhességi-gyermekágyi
segély esetén

185301–185800 3 300 190401–190900 2 300

185801–186300 3 200 190901–191400 2 200

186301–186800 3 100 191401–191900 2 100

186801–187300 3 000 191901–192400 2 000

187301–187800 2 900 192401–192900 1 900

187801–188300 2 800 192901–193500 1 800

188301–188900 2 700 193501–194000 1 700

188901–189400 2 600 194001–194500 1 600

189401–189900 2 500 194501–195000 1 500

189901–190400 2 400 195001–195500 1 400

190401–190900 2 300 195501–196000 1 300

190901–191400 2 200 196001–196500 1 200

191401–191900 2 100 196501–197000 1 100

191901–192400 2 000 197001–197500 1 000

192401–192900 1 900 197501–198100 900

192901–193500 1 800 198101–198600 800

193501–194000 1 700 198601–199100 700

194001–194500 1 600 199101–199600 600

194501–195000 1 500 199601–200100 500

195001–195500 1 400 200101–200600 400

195501–196000 1 300 200601–201100 300

196001–196500 1 200 201101–201600 200

196501–197000 1 100 201601–202200 100

197001–197500 1 000

197501–198100 900

198101–198600 800

198601–199100 700

199101–199600 600

199601–200100 500

200101–200600 400

200601–201100 300

201101–201600 200

201601–202200 100
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2. melléklet a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez

A gyermekgondozási díjban részesülõk jövedelempótlékának összege

A B

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe
A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után

veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

1–20300 3 200 1–62800 0

20301–20900 3 300 62801–63400 100

20901–21500 3 400 63401–64000 200

21501–22100 3 500 64001–64600 300

22101–22800 3 600 64601–65300 400

22801–23400 3 700 65301–65900 500

23401–24000 3 800 65901–66500 600

24001–24600 3 900 66501–67100 700

24601–25300 4 000 67101–67800 800

25301–25900 4 100 67801–68400 900

25901–26500 4 200 68401–69000 1 000

26501–27100 4 300 69001–69600 1 100

27101–27800 4 400 69601–70300 1 200

27801–28400 4 500 70301–70900 1 300

28401–29000 4 600 70901–71500 1 400

29001–29600 4 700 71501–72100 1 500

29601–30300 4 800 72101–72800 1 600

30301–30900 4 900 72801–73400 1 700

30901–31500 5 000 73401–74000 1 800

31501–32100 5 100 74001–74600 1 900

32101–32800 5 200 74601–75300 2 000

32801–33400 5 300 75301–75900 2 100

33401–34000 5 400 75901–76500 2 200

34001–34600 5 500 76501–77100 2 300

34601–35300 5 600 77101–77800 2 400

35301–35900 5 700 77801–78400 2 500

35901–36500 5 800 78401–79000 2 600

36501–37100 5 900 79001–79600 2 700

37101–37800 6 000 79601–80300 2 800

37801–38400 6 100 80301–80900 2 900

38401–39000 6 200 80901–81500 3 000

39001–39600 6 300 81501–82100 3 100

39601–40300 6 400 82101–82800 3 200

40301–40900 6 500 82801–83400 3 300

40901–41500 6 600 83401–84000 3 400

41501–42100 6 700 84001–84600 3 500

42101–42800 6 800 84601–85300 3 600

42801–43400 6 900 85301–85900 3 700

43401–44000 7 000 85901–86500 3 800
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A B

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe
A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után

veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

44001–44600 7 100 86501–87100 3 900

44601–45300 7 200 87101–87800 4 000

45301–45900 7 300 87801–88400 4 100

45901–46500 7 400 88401–89000 4 200

46501–47100 7 500 89001–89600 4 300

47101–47800 7 600 89601–90300 4 400

47801–48400 7 700 90301–90900 4 500

48401–49000 7 800 90901–91500 4 600

49001–49600 7 900 91501–92100 4 700

49601–50300 8 000 92101–92800 4 800

50301–50900 8 100 92801–93400 4 900

50901–51500 8 200 93401–94000 5 000

51501–52100 8 300 94001–94600 5 100

52101–52800 8 400 94601–95300 5 200

52801–53400 8 500 95301–95900 5 300

53401–54000 8 600 95901–96500 5 400

54001–54600 8 700 96501–97100 5 500

54601–55300 8 800 97101–97800 5 600

55301–55900 8 900 97801–98400 5 700

55901–56500 9 000 98401–99000 5 800

56501–57100 9 100 99001–99600 5 900

57101–57800 9 200 99601–100300 6 000

57801–58400 9 300 100301–100900 6 100

58401–59000 9 400 100901–101500 6 200

59001–61300 9 500 101501–102100 6 300

61301–63600 9 400 102101–102800 6 400

63601–65900 9 300 102801–103400 6 500

65901–68200 9 200 103401–104000 6 600

68201–70600 9 100 104001–104600 6 700

70601–72900 9 000 104601–105300 6 800

72901–75200 8 900 105301–105900 6 900

75201–77500 8 800 105901–106500 7 000

77501–79800 8 700 106501–107100 7 100

79801–82100 8 600 107101–107800 7 200

82101–84400 8 500 107801–108400 7 300

84401–86800 8 400 108401–109200 7 400

86801–89100 8 300 109201–109300 7 300

89101–91400 8 200 109301–109500 7 200

91401–93700 8 100 109501–109600 7 100

93701–96000 8 000 109601–109700 7 000

96001–98300 7 900 109701–109900 6 900

98301–100600 7 800 109901–110000 6 800

100601–103000 7 700 110001–110100 6 700
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A B

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe
A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után

veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

103001–105300 7 600 110101–110300 6 600

105301–107600 7 500 110301–110400 6 500

107601–109200 7 400 110401–110500 6 400

109201–109300 7 300 110501–110700 6 300

109301–109500 7 200 110701–110800 6 200

109501–109600 7 100 110801–111000 6 100

109601–109700 7 000 111001–111100 6 000

109701–109900 6 900 111101–111200 5 900

109901–110000 6 800 111201–111400 5 800

110001–110100 6 700 111401–111500 5 700

110101–110300 6 600 111501–111600 5 600

110301–110400 6 500 111601–111800 5 500

110401–110500 6 400 111801–111900 5 400

110501–110700 6 300 111901–112000 5 300

110701–110800 6 200 112001–112200 5 200

110801–111000 6 100 112201–112300 5 100

111001–111100 6 000 112301–112400 5 000

111101–111200 5 900 112401–112600 4 900

111201–111400 5 800 112601–112700 4 800

111401–111500 5 700 112701–112800 4 700

111501–111600 5 600 112801–113000 4 600

111601–111800 5 500 113001–113100 4 500

111801–111900 5 400 113101–113200 4 400

111901–112000 5 300 113201–113400 4 300

112001–112200 5 200 113401–113500 4 200

112201–112300 5 100 113501–113700 4 100

112301–112400 5 000 113701–113800 4 000

112401–112600 4 900 113801–113900 3 900

112601–112700 4 800 113901–114100 3 800

112701–112800 4 700 114101–114200 3 700

112801–113000 4 600 114201–114300 3 600

113001–113100 4 500 114301–114500 3 500

113101–113200 4 400 114501–114600 3 400

113201–113400 4 300 114601–114700 3 300

113401–113500 4 200 114701–114900 3 200

113501–113700 4 100 114901–115000 3 100

113701–113800 4 000 115001–115100 3 000

113801–113900 3 900 115101–115300 2 900

113901–114100 3 800 115301–115400 2 800

114101–114200 3 700 115401–115500 2 700

114201–114300 3 600 115501–115700 2 600

114301–114500 3 500 115701–115800 2 500

114501–114600 3 400 115801–116000 2 400
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A B

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe
A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után

veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

114601–114700 3 300 116001–116100 2 300

114701–114900 3 200 116101–116200 2 200

114901–115000 3 100 116201–116400 2 100

115001–115100 3 000 116401–116500 2 000

115101–115300 2 900 116501–116600 1 900

115301–115400 2 800 116601–116800 1 800

115401–115500 2 700 116801–116900 1 700

115501–115700 2 600 116901–117000 1 600

115701–115800 2 500 117001–117200 1 500

115801–116000 2 400 117201–117300 1 400

116001–116100 2 300 117301–117400 1 300

116101–116200 2 200 117401–117600 1 200

116201–116400 2 100 117601–117700 1 100

116401–116500 2 000 117701–117800 1 000

116501–116600 1 900 117801–118000 900

116601–116800 1 800 118001–118100 800

116801–116900 1 700 118101–118200 700

116901–117000 1 600 118201–118400 600

117001–117200 1 500 118401–118500 500

117201–117300 1 400 118501–118700 400

117301–117400 1 300 118701–118800 300

117401–117600 1 200 118801–118900 200

117601–117700 1 100 118901–119100 100

117701–117800 1 000

117801–118000 900

118001–118100 800

118101–118200 700

118201–118400 600

118401–118500 500

118501–118700 400

118701–118800 300

118801–118900 200

118901–119100 100
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Az Országgyûlés 91/2011. (XII. 14.) OGY határozata
a Kúria elnökének megválasztásáról*

Az Országgyûlés az Alkotmány 79. §-a, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

177. § (2) bekezdése alapján

dr. Darák Pétert

2012. január 1-jétõl kilenc évre a Kúria elnökévé megválasztja.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 92/2011. (XII. 14.) OGY határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról**

Az Országgyûlés a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 177. § (2) bekezdése alapján

dr. Handó Tündét

2012. január 1-jétõl kilenc évre az Országos Bírósági Hivatal elnökévé megválasztja.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Alkotmánybíróság 181/2011. (XII. 29.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Közgyûlésének az egyes pénzbeli és

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04. 14.) Kgy. sz. rendelet 33. § (6), (7) és (8) bekezdései

alkotmányellenesek, ezért azokat megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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Indokolás

I. Az adatvédelmi biztos az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 21. §

(2) bekezdése és az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 22. § a) pontja alapján

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Közgyûlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

ellátásokról szóló 15/2003. (04. 14.) Kgy. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 33. § (6), (7) és (8) bekezdése

alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Közgyûlése „Akik visszaéltek a város támogatásával” címmel listát jelentetett

meg a város internetes honlapján azokról, akik „magukat rászorulónak vallva a várostól segélyt, támogatást igényeltek,

azonban azt mégsem vették át, vagy a megítélt támogatást, a felajánlott munkát késõbb visszautasították”. Ez

az adatkezelés mintegy háromszáz személyt érintett, s ennek jogszerûségét az adatvédelmi biztos vizsgálta. Ennek

során megállapította, hogy a személyes adatok (az érintettek neve, születési ideje, a támogatásból való kizárás oka és

az érintettek lakcíme) kezelésére és nyilvánosságra hozatalára csak az érintettek hozzájárulása, továbbá törvény, illetve

törvényi felhatalmazás alapján helyi önkormányzati rendelet alapján kerülhetett volna sor. Az adott ügyben

az érintettek az adatkezeléshez nem járultak hozzá, továbbá jogszabályok sem tették lehetõvé a személyes adatok

nyilvánosságra hozatalát. Az adatvédelmi biztos ezért a listát az ABI–3241–11/2010/K. határozatában jogellenesnek

minõsítette és annak megsemmisítését rendelte el. E döntés ellen Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Közgyûlése

keresetet terjesztett elõ, melyet a Fõvárosi Bíróság a 22.K.35.696/2010/4. számú ítéletével elutasított. Ezt követõen

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Közgyûlése a 30/2010. (09. 07.) rendeletével módosította a Rendeletet, hogy

jogalapot teremtsen a személyes adatok közzétételére.

Az adatvédelmi biztos szerint ez a módosítás nem felel meg az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi

hierarchiára vonatkozó követelményeknek. A Rendelet 33. § (6) bekezdése lehetõvé teszi, hogy az önkormányzat

a szociális támogatással „visszaélõk” személyes adatait (nevét, születési idejét, lakcímét) egy évig nyilvántartásba

vegye és közzétegye, ami sérti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt

(a továbbiakban: Szoctv.), továbbá a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló

1992. évi LXIII. törvényt (a továbbiakban: Avtv.). A Rendelet 33. § (6) bekezdése ugyanis az adatkezelés céljaként

a „visszaéléstõl való visszatartást” határozza meg, erre azonban a Szoctv. 18. §-a, amely meghatározza a jegyzõ által

vezetett nyilvántartás célját, nem ad lehetõséget. Emellett a Rendelet 33. § (6) bekezdése az adatkezelés módja miatt is

ellentétes a Szoctv. 19. § (1) bekezdésével és 24. § (1) bekezdésével, amelyek meghatározzák, hogy a személyes adatok

milyen intézményeknek továbbíthatók, s hogy a nyilvántartásban szereplõ adatok csak statisztikai céllal használhatók

fel.

Az adatvédelmi biztos továbbá utal arra, hogy az Avtv. 3. § (4) bekezdése kizárólag törvény számára teszi lehetõvé,

hogy közérdekbõl elrendelje bizonyos személyes adatok nyilvánosságra hozatalát. Önkormányzati rendeletek

számára ilyen lehetõséget az Avtv. nem biztosít.

Végül az adatvédelmi biztos indítványa szerint a Rendelet 33. § (6) bekezdése az Alkotmány 8. § (2) bekezdésébe

ütközõ módon, „közvetlenül és jelentõsen” korlátozza az érintettek magánszféráját.

A Rendelet 33. § (7) bekezdése és (8) bekezdése visszautal a (6) bekezdésre, a (6) bekezdés nélkül a (7) és (8) bekezdés

nem értelmezhetõ, ezért az adatvédelmi biztos a 33. § (6), (7) és (8) bekezdéseinek a megsemmisítését is

kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.

II. 1. Az Alkotmánynak az indítvány elbírálásakor hatályos rendelkezései:

„8. § (2) A Magyar Köztársaságban az alapvetõ jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg,

alapvetõ jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

„44/A. § (2) A helyi képviselõ-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes más

jogszabállyal.”

2. Az indítvány által érintett jogszabályi rendelkezések:

Avtv.

„3. § (4) Törvény közérdekbõl – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat

nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges

adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását

nem adta meg.”
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Szoctv.

„18. § A jegyzõ a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése

céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait;

b) a jogosult állampolgárságát, illetõleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását;

c) a jogosult belföldi lakó-, illetõleg tartózkodási helyét;

d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait;

e) jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;

f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést;

g) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat;

h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám);

i) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén

a rokoni kapcsolatot;

j) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges

jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett

keresõtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes munkavégzés) vonatkozó, külön törvényben foglalt adatokat;

k) a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy iskolai végzettségét és szakképzettségét.”

„19. § (1) A 18. §-ban szabályozott nyilvántartásból a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat

ellátó szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a kincstár, a bíróság, az ügyészség,

a nyomozó hatóság, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények

(a továbbiakban: adatigénylésre jogosult szervek) részére – külön törvényben meghatározott feladataik ellátása

céljából – eseti megkeresésük alapján továbbíthatók az általuk törvény alapján kezelhetõ adatok.”

„24. § (1) Az e törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezetõ szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat

természetes személyazonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetõleg azokból statisztikai célra

adatot szolgáltathatnak.

(2) Az e törvény alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelmérõl

és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre

vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. (…)”

Rendelet

„33. § (6) Amennyiben az átmeneti segélyben vagy aktív korúak ellátásában részesülõ személy a megítélt támogatást

indokolatlanul nem veszi át, vagy a felajánlott munkát indokolás nélkül nem fogadja el, vagy neki felróható módon

olyan magatartást tanúsít, amely miatt a közfoglalkoztatott munkaviszonyát rendkívüli felmondással, vagy azonnali

hatállyal a próbaidõ alatt megszünteti a munkáltató, az önkormányzat az érintett személyes adatait (név, születési idõ,

lakcím) a felelõsséglista nyilvántartásban 1 éves idõtartamra felfekteti és nyilvánosságra hozza. Az adatkezelés célja

a visszatartás attól, hogy visszaéljenek a szociális támogatásokkal, illetve kárt okozzanak a közvagyonban.

(7) Az eljárás kezdetekor a kérelmezõt tájékoztatni kell arról, hogy a (6) bekezdésben meghatározott esetekben

személyes adatai nyilvánosságra hozatalára sor kerülhet. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a kérelem nyomtatvány

tartalmazza.

(8) Arról, hogy a kérelmezõ esetében a (6) bekezdés alkalmazására sor kerülhet-e, a Népjóléti Csoport elõterjesztése

alapján a testületi hatáskörbe tartozó ügyek vonatkozásában Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hoz döntést. A Bizottság a nyilvántartásba vételrõl és

a nyilvánosságra hozatalról az ügy iratai és ismert körülményei alapján dönt. A nyilvántartásba vételrõl

a nyilvánosságra hozatalt megelõzõ 15 napon belül tájékoztatni kell az érintettet. Nincs helye a nyilvánosságra

hozatalnak, ha az érintett magatartását megfelelõen megindokolja.”

III. 1. Az Alkotmánybíróság az adatvédelmi biztos indítványa alapján indult eljárásban mindenekelõtt azt vizsgálta, hogy

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Közgyûlésének volt-e felhatalmazása a Rendelet kifogásolt rendelkezésének

megalkotására.

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésének megfelelõen az Ötv. 16. § (1) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzatok

képviselõ-testületeit arra, hogy a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá

törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkossanak. A most vizsgált

kérdésben az önkormányzat az utóbbi, delegált jogalkotási hatáskörében járt el.
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A Szoctv. 18. §-a alapján ugyanis a jegyzõ nyilvántartást vezet a szociális ellátásra való jogosultság megállapításához

szükséges adatokról. Ez a nyilvántartás – többek között – a jogosult személyazonosító adatait, lakó- vagy tartózkodási

helyét tartalmazza.

A Szoctv. a szociális ellátásra jogosult személyes adatokhoz fûzõdõ jogának érvényesülése érdekében az adatkezelés

garanciális szabályairól is rendelkezik. Eszerint a szociális ellátásokban részesülõkrõl nyilvántartást vezetni,

a nyilvántartásokba betekinteni, azokról adatot szolgáltatni csak a Szoctv. 18–24. §-aiban foglaltak szerint lehet.

Ugyancsak garanciális elv, hogy akire nézve a nyilvántartás adatot tartalmaz, az adatokba betekinthet és jogosult

az adatok helyesbítését, törlését kérni, ha annak feltételei fennállnak (22. §). Ilyen esetek fordulhatnak elõ például

akkor, ha az adatkezelõ az ellátás megszûnésétõl számított 5 év után az adott személyre vonatkozó adatok törlését

elmulasztja, vagy valótlan tényeket, illetve a Szoctv.-ben fel nem sorolt adatokat tart nyilván.

A Szoctv. rendelkezik arról is, hogy a nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot

megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható (21. §), és arról is, hogy a Szoctv. alapján

nyilvántartást vezetõ szervek a nyilvántartás adatait a természetes személyazonosító adatok nélkül statisztikai célra

felhasználhatják. [24. § (1) bekezdés] Egyébként a Szoctv. szerint az adatkezelésnek meg kell felelnie az Avtv. és

az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek. [24. § (2) bekezdés] Tekintettel arra, hogy

a Rendeletben nem egészségügyi adatokról, azaz különleges (szenzitív) adatokról van szó, hanem a szenzitív adatok

körébe nem tartozó személyes adatokról (név, születési idõ, lakcím), ezért ez utóbbi törvény rendelkezései – a mostani

ügyben – nem relevánsak.

Figyelembe veendõk viszont az Avtv. ide vonatkozó szabályai. Mindenekelõtt a 3. § (1) bekezdése, amely szerint

személyes adat akkor kezelhetõ, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, illetve b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása

alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A Rendelet adatvédelmi biztos

által támadott 33. § (6) bekezdése az adatkezelés [Avtv. 2. § „9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül

az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának

megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;”] egy fajtájáról,

a személyes adatok nyilvánosságra hozataláról [Avtv. 2. § „11. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára

hozzáférhetõvé teszik;”] rendelkezik.

Maga a Rendelet is kimondja, hogy a név, a születési idõ és a lakcím személyes adatnak minõsül. A személyes adatok

védelméhez való jogot az Alkotmány 59. § (1) bekezdése elismeri és biztosítja. Az Alkotmánybíróság e jogot olyan

információs önrendelkezési jogként fogja fel, mely alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak

feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot az érintetten és az eredeti adatfeldolgozón kívüli harmadik személy

számára hozzáférhetõvé tenni csak konkrét törvényi felhatalmazás esetén szabad, illetve abban az esetben, ha

az érintett abba beleegyezik [15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991, 40–42.]. A személyes adat tehát általában nem

lehet közzététel tárgya, azaz nem nyilvános. Maga az érintett ugyan dönthet a nyilvánosságra hozatalról, de a vizsgált

Rendelet nem biztosítja az érintett számára, hogy eldöntse, önként feltárja-e személyes adatait, és azt sem, hogy

tájékozott beleegyezést adjon a közzétételhez. A személyes adatok tulajdonosán kívül azonban kizárólag

az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének megfelelõ törvény rendelheti el a személyes adat bárki számára történõ

hozzáférhetõvé tételét, illetve nyilvánosságra hozatalát. [563/B/2007. AB határozat, ABH 2008, 2723, 2728.] Ezt juttatja

kifejezésre az Avtv. 3. § (4) bekezdése, amely szerint törvény közérdekbõl – az adatok körének kifejezett megjelölésével

– elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

A Rendelet 33. § (6) bekezdése önkormányzati rendeletként határoz a személyes adatok nyilvánosságra hozataláról.

Erre azonban sem az Avtv., sem a Szoctv. nem ad lehetõséget, sõt, az Avtv. 3. § (4) bekezdése a személyes adatok

közzétételének elrendeléséhez kifejezetten megköveteli a törvényi szintet. Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város

Közgyûlése ezért a Rendelet 33. § (6) bekezdésének megalkotásával megsértette az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését,

amely elõírja, hogy önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintû jogszabállyal.

2. Az Avtv. a személyes adatoknak azt a körét, melynek nyilvánosságra hozatalát (vagy hozzáférhetõvé tételét) törvény –

közérdekbõl – elrendeli, közérdekbõl nyilvános adatnak nevezi. [Avtv. 2. § 5. pont] Tekintettel arra, hogy ezekben

az esetekben közérdek nevében alapvetõ jogot korlátoznak, ezért az alkotmánybírósági kontroll a közérdekre

hivatkozás jogosságára is kiterjed. Közérdekbõl nyilvános adatnak minõsülnek például a közhatalmat ellátó helyi

önkormányzati képviselõknek a vagyonnyilatkozatban szereplõ személyes adatai, amelyek nyilvánosságra hozatalát

törvény – a közélet ellenõrizhetõvé tétele érdekében – rendeli el. Ebben az esetben az adatokhoz való hozzáférés bárki
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számára alanyi jogon biztosított. [83/2008. (VI. 13.) AB határozat, ABH 2008, 1407, 1412–1413.] A Rendelet támadott

rendelkezése azonban nem a szabad döntésük alapján közhatalmi megbízást teljesítõkre, hanem magánszemélyekre,

a helyi lakosság legkiszolgáltatottabb, „mélyszegénységben” élõ tagjaira vonatkozik: azokra, akik a Szoctv. 33. §-a

alapján az aktív korúak ellátására jogosultak, illetve, akik a létfenntartásukat veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetük

miatt a Szoctv. 45. §-ában foglalt átmeneti segélyben részesülnek. Erre a személyi körre vonatkozóan azonban

a személyes adatok közzétételére az Avtv. alapján kizárólag akkor van lehetõség, ha a személyes adatok

közzétételének alkotmányos célja van.

A Rendelet 33. § (6) bekezdése az ellátásban részesülõ magánszemélynek a nevét, születési idejét és lakcímét rendeli

nyilvánosságra hozni, ha „a megítélt támogatást indokolatlanul nem veszi át, vagy a felajánlott munkát indokolás

nélkül nem fogadja el, vagy neki felróható módon olyan magatartást tanúsít, amely miatt közcélú vagy közhasznú

munkaviszonyát rendkívüli, vagy azonnali hatályú felmondással megszünteti a munkáltató”. A Rendelet szerint

a személyes adatok közzétételének a célja „a visszatartás attól, hogy visszaéljenek a szociális támogatásokkal, illetve

kárt okozzanak a közvagyonban”. Személyes adatok közzététele a személyes adatok védelméhez való jog korlátozását

jelenti. Ez a korlátozás akkor tekinthetõ szükségesnek, ha megfelel a célhozkötöttség követelményének: azaz, ha

a személyes adat közzétételének törvényben elõírt, pontosan meghatározott és alkotmányos indoka van. Sem

a Szoc.tv, sem pedig az Avtv. nem teszi azonban lehetõvé, hogy önkormányzati rendelet ilyen preventív és

megszégyenítõ céllal személyes adatok közzétételét rendelje el. A Szoctv. 24. § (1) bekezdése a jegyzõ

nyilvántartásában szereplõ adatoknak kizárólag a statisztikai célú (egyedi beazonosításra nem alkalmas)

felhasználását engedi. A kifogásolt rendeleti szabály tehát az adatkezelés célját illetõen sem felel meg a magasabb

szintû jogszabályban foglaltaknak.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a Rendelet 33. § (6) bekezdését, annak alkotmányellenessége miatt

megsemmisítette. Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság megállapította: a Rendelet 33. § (6) bekezdése sérti

az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését, nem vizsgálta, hogy a magánszférához való jognak a támadott rendelkezésben

foglalt korlátozása összhangban van-e az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével.

Mivel a Rendelet 33. § (7) és (8) bekezdései visszautalnak a Rendelet 33. § most megsemmisített (6) bekezdésére, ezért

az Alkotmánybíróság – szoros összefüggés okán – a 33. § (6) bekezdése nélkül értelmezhetetlenné és

alkalmazhatatlanná váló (7) és (8) bekezdéseket is megsemmisítette. [3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH 1992, 329, 330.;

67/2006. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2006, 971, 978.; 35/2010. (III. 31.) AB határozat, ABH 2010, 273, 281.]

Az Alkotmánybíróság e határozatát az Abtv. 41. §-a alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi. Az Abtv. 42. §

(1) bekezdése alapján a Rendelet 33. § (6), (7) és (8) bekezdései e határozat közzétételét követõ napon vesztik

hatályukat.

Budapest, 2011. december 28.

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 908/B/2011.
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A Kormány 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre
szóló kormányzati intézkedési tervérõl

A Kormány – összhangban az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység csökkentését szolgáló

céljaival és intézkedéseivel, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásban foglalt

célokkal és az ezek megvalósítását szolgáló, a Kormány és az ORÖ között kötött keretmegállapodásban foglalt számszerûsíthetõ cél-

kitûzések elérése érdekében kidolgozott részletes intézkedési tervrõl szóló 1338/2011. (X. 14.) Korm. határozatban foglalt intézke-

dési tervvel – a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célkitûzések megvalósítása, és a stratégiában megfogalmazott

felzárkózás-politikai elvek érvényesítése érdekében:

1. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Kormány által elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási

Stratégiát az általa vezetett minisztérium honlapján tegye közzé.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

2. Elfogadta a kormányhatározat mellékletét képezõ, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a

2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervét és elrendeli annak végrehajtását.

3. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát kétévente, elsõ

alkalommal 2014-ben vizsgálja felül, továbbá a 4. pontban foglaltak szerint elkészített tájékoztatók alapján 2012-tõl

kezdõdõen évente készítsen jelentést a Kormány számára az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: évente május 31.

4. Felhívja az érintett minisztereket, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról 2012-tõl kezdõdõen

évente készítsenek tájékoztatót a közigazgatási és igazságügyi miniszternek.

Felelõs: érintett miniszterek

Határidõ: évente március 15.

5. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célok,

valamint az intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósulásának és hatásainak nyomon követése érdekében

monitoring rendszert alakítson ki.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. május 31.

6. Felkéri az Országos Roma Önkormányzatot, hogy mûködjön közre az 5. pontban meghatározott feladatok

végrehajtása érdekében.

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

8. Hatályát veszti

a) a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009. évekre szóló kormányzati

intézkedési tervrõl szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat, valamint

b) a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat

végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010.) szóló 1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati

intézkedési terve

I. Gyermek jól-lét területét érintõ feladatok

1. A hátrányok korai felismerése, a 0–3 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlõdésének segítése és

családjaik támogatása érdekében, a fenntarthatóság biztosításával új Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokat kell

létrehozni az integrált térségi gyermekesély programokat megvalósító leghátrányosabb helyzetû kistérségekben,

elsõsorban a gettósodó, illetve a szegregátummal rendelkezõ településeken.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. január 1-jétõl folyamatosan

Forrás: TÁMOP 5.2.1. (1 411 millió Ft),

TÁMOP 5.2.3. (LHH zsûri által megítélt kör 6 kistérsége 3 400 millió Ft, LHH nyílt

pályázati kör 7 210 millió Ft),

költségvetési törvények (A 2012. évi tervezetében

5. melléklet 11. pont e) alpontja szerint 293 millió Ft. A további években,

fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)

2. Ki kell terjeszteni az integrált térségi gyermekesély programokat további leghátrányosabb helyzetû kistérségekre –

különösen a gyermekes családok helyzete szempontjából meghatározó mutatókkal (szegénység, kiugróan magas

gyerekszám, munkanélküliség stb.) rendelkezõ területeken.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. január 1-jétõl folyamatosan

Forrás: TÁMOP 5.2.1. (1 411 millió Ft),

TÁMOP 5.2.3. (LHH zsûri által megítélt kör 6 kistérsége 3 400 millió Ft, LHH nyílt

pályázati kör 7 210 millió Ft.)

3. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû kisgyermekek jó minõségû kora gyermekkori szolgáltatásokhoz való

hozzáférésének növelése és szocializációjuk érdekében feladattervet kell készíteni, annak megfelelõen bõvíteni kell a

bölcsõdei és az egyéb napközbeni kisgyermek ellátást szolgáló férõhelyeket a szolgáltatás-, illetve a férõhelyhiányos

településeken.

Feladatterv elkészítésére:

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. május 31.

Férõhelyek bõvítésére:

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2014. december 31.

Forrás: Regionális Operatív Programok

4. A költségvetési törvény elõkészítése során meg kell vizsgálni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülõk nyári étkeztetésére fordított források bõvítésének lehetõségeit. A költségvetési lehetõségek függvényében

ki kell terjeszteni a középiskolára is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ tanulók számára az

ingyenes étkeztetést.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. január 1-jétõl

Forrás: költségvetési törvények (A 2012. évi tervezetében:

a bõvítés nélkül nyári gyermekétkeztetésre:

5. melléklet 12. pont szerint 2 400 millió Ft

bölcsõdei kedvezményes étkezésre:

8. melléklet II. rész 3. pontja szerint 243 millió Ft

kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre:

8. melléklet I. rész 4. pont a) alpontja szerint 29 580,4 millió Ft. A további

években, fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
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5. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének áttekintése során felül kell vizsgálni a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezmény intézményét is.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. január 1-jétõl folyamatosan

Forrás: nincs forrásigénye

6. A családsegítõ és gyerekjóléti szolgáltatások megerõsítésével biztosítani kell a közvetlen hozzáférést a

szegregátumokban, gettósodó településeken.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: az elkészített feladatterv ütemezésének megfelelõen

Forrás: TÁMOP 5.3.1B (a B1 alkomponens keretösszege: 1,52 Mrd Ft, a B2 alkomponens

keretösszege: 1,4 Mrd Ft)

TÁMOP 5.4.9. (A teljes keret: 3 008 millió Ft – a célokat e keret egy része

szolgálja közvetlenül.)

Feladatterv elkészítése:

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. március 31.

7. Ki kell dolgozni az iskolai szociális munka rendszerének formáját, valamint be kell vezetni a gyermekjóléti

alapszolgáltatások rendszerébe.

Kidolgozás:

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: TÁMOP 5.4.1. (A teljes keret: 1 640 millió Ft – a célokat e keret egy része

szolgálja közvetlenül.)

Bevezetés:

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. szeptember 1.

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében

XX. fejezet 20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai

feladatok támogatása. A további években, fenntartható módon, a költségvetési

lehetõségek függvényében.)

8. Roma helyettes szülõk és nevelõ szülõk képzésével biztosítani kell az ellátásra szoruló roma gyermekek megfelelõ

elhelyezését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2014. december 31.

Forrás: TÁMOP 5. prioritás

9. Ki kell dolgozni a megelõzõ pártfogás rendszerét, és be kell illeszteni a fiatalkorúak pártfogásának intézményét a

gyermekvédelem rendszerébe a gyermekkorú és fiatalkorú szabálysértést, bûncselekményt elkövetõk

szocializációjának és reszocializációjának elõsegítése érdekében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. január 1.

Forrás: nincs forrásigénye

10. Létre kell hozni a javítóintézetben mûködõ elõzetes fogva tartást biztosító és javító intézeti nevelést foganatosító

férõhelyeket a Nyugat-dunántúli régióban a fiatalkorú bûncselekményt elkövetõk szocializációjának és

reszocializációjának, egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása, elõsegítése érdekében. Sztenderdizálni kell az ellátás

fejlesztése érdekében a javítóintézeti ellátás tevékenységeit.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2014. december 31.

Forrás: TIOP 3. prioritás
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11. Be kell vezetni, és folyamatosan karban kell tartani a gyermekszegénység mérésére alkalmas indikátorrendszert.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. június 30.

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft. A további

években, fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)

II. Az oktatás területét érintõ feladatok

1. A hátrányos helyzetû gyerekek 3 éves korban történõ óvodai ellátásának kiszélesítése érdekében feladattervet kell

készíteni, amely alapján minden olyan településen elérhetõnek kell lennie az óvodai ellátásnak, ahol a hátrányos,

illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek száma ezt indokolja, illetve azok számára is hozzáférhetõvé kell tenni

az ellátást, ahol óvodai feladat-ellátási hely nem mûködtethetõ.

Feladatterv készítése:

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. március 31.

Férõhelyek bõvítése:

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: Regionális Operatív Programok

2. Támogatni kell az óvodai fejlesztõ program szerinti foglalkozásban, illetve az alap- és középfokú oktatásban az

integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezését. Biztosítani kell a rendszerben részt vevõ

intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítõ illetményének biztosítását.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

5. melléklet 11. pont a) és b) alpontja szerint IPR 6 837 millió Ft. A további

években, fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)

3. A halmozottan hátrányos helyzetû, köztük roma tanulók tanulmányi sikerességének támogatása, továbbá a

lemorzsolódás csökkentése vagy az oktatási rendszerbõl idõ elõtt kimaradt fiatalok iskolarendszerû képzésbe való

visszavezetése érdekében folytatni kell a tanoda és „második esély” típusú programokat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 3.3.9. (7 590 millió Ft)

4. Célzott programokat kell indítania az iskolai lemorzsolódás csökkentésére (különös tekintettel a sajátos nevelési

igényû gyermekekre).

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. szeptember 30.

Forrás: TÁMOP 3. prioritás

5. Folytatni és lehetõség szerint az oktatás minden szintjén erõsíteni kell a hátrányos helyzetû, köztük roma fiatalok

iskolai sikerességét elõmozdító programokat, ösztöndíj-programokat, azok mûködtetését. A programok

hatékonyságát folyamatosan nyomon kell követni.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények [2012. évi tervezetében:

X. fejezet 20/9/7 Roma ösztöndíjprogramok Útravaló ösztöndíj program 2023,1 millió Ft
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X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft

Arany János Programok támogatására

5. melléklet 11. pont c) alpontja szerint 2700 millió Ft. A további években, fenntartható módon,

a költségvetési lehetõségek függvényében.]

6. A programok hatékonyságának növelése érdekében össze kell hangolni a hátrányos helyzetû gyermekeket célzó

ösztöndíj programokat, az iskolai sikeresség javítását célzó uniós fejlesztéseket és az integrációs pedagógiai rendszert.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 1.

Forrás: nem releváns

7. A pedagógusok képzési, kimeneti követelményei között, valamint az akkreditált pedagógus-továbbképzések

ismeretanyagában szerepeltetni kell olyan – elméleti és hangsúlyosan gyakorlati – ismereteket és kompetenciákat,

amelyek elõ tudják segíteni a hátrányos helyzetû, köztük roma gyerekek és fiatalok integrált nevelését,

személyiségfejlesztését, képességeik, tehetségük kibontakoztatását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: nem releváns

8. A felsõoktatásban tanuló roma fiatalok tehetséggondozása, tanulmányi sikerességének biztosítása érdekében

bõvíteni kell a roma szakkollégiumokat, és meg kell teremteni a mûködés biztonságát garantáló jogszabályi

környezetet.

A szakkollégiumok bõvítése, mûködtetése:

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft. A további években,

fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.),

TÁMOP 4.1.1D (1150 millió Ft)

9. A felsõoktatásban részt vevõ halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok beilleszkedésének elõsegítése, felzárkózása,

felsõoktatási tanulmányaik elvégzésének támogatása érdekében bõvíteni kell a felsõoktatási intézmények mentori,

koordinátori, tanácsadói szolgáltatásait.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2014. június 30.

Forrás: TÁMOP 4. prioritás

10. Felzárkóztatást segítõ pedagógiai programokat kell kidolgozni, különösen az egész napos iskolák, kollégiumok

fejlesztésére, a segítõ szakemberek alkalmazására a nevelési-oktatási intézményekben – különös tekintettel a

települési szegregátumokra és a hátrányos helyzetû térségekre.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 1.

Forrás: TÁMOP 3.3.8. („A” komponens 3000 millió Ft, „B” komponens 1 100 millió Ft),

TÁMOP 3.3.11. („A” komponens 1 280 millió Ft, „B” komponens 16 860 millió Ft)

11. Elõ kell segíteni a hátrányos helyzetû fiatalok diák- és szabadidõsportban való részvételét. Támogatni szükséges a

hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, valamint a romák aktív sporttevékenységét. Szabadon használható,

sportolásra alkalmas terek létrehozásával és meglévõ sportlétesítmények, iskolai sportpályák délutáni és hétvégi

nyitva tartásának támogatásával kell biztosítani a hétvégi és szünidei sportolási lehetõségeket, a fiatalok

szabadidejének hasznos eltöltését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

XX. fejezet 20/23/23 Szabadidõsport támogatása,
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XX. fejezet 20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása,

XX. fejezet 20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása. A további években, fenntartható

módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)

III. A foglalkoztatással, képzéssel összefüggõ feladatok

1. A leghátrányosabb helyzetû csoportok munkaerõ-piaci esélyeinek növelése érdekében a foglalkoztathatóságot javító

képzések és támogató szolgáltatásokat kell biztosítani.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. június 30-tól folyamatosan

Forrás: TÁMOP 5.3.

2. A munkaerõ-piacon hátrányos helyzetû, köztük roma munkanélküliek, szegregátumokban élõk munkaerõ-piacra való

belépésének elõsegítésére munkaerõ-piaci programokat kell mûködtetni.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 1.1.2. (60 000 millió Ft)

TÁMOP 1.1.4. (5 000 millió Ft),

TÁMOP 1.4.1. (4 490 millió Ft),

TÁMOP 1.4.3. (A teljes keret: 4 000 millió Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül.),

TÁMOP 1.4.6. (4 150 millió Ft),

TÁMOP 5.5.2. (860 millió Ft)

3. Szakmai képzésekkel egybekötött közfoglalkoztatási programokat kell indítani a munkaerõ-piaci szempontból

hátrányos helyzetû munkanélküliek, köztük romák munkaerõ-piaci integrációja érdekében.

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatására felhasználható elõirányzata.

A további években, fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.),

TÁMOP 2.1.6. (19 800 millió Ft)

4. A roma nõk szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézményekben való foglalkoztatásának

elõsegítésére programokat kell indítani.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. január 31.

Forrás: TÁMOP 5.3.1.B (a B1 alkomponens keretösszege: 1,52 Mrd Ft, a B2 alkomponens keretösszege:

1,4 Mrd Ft)

5. A gazdaság-, vállalkozás- és vidékfejlesztési intézkedésekben kiemelten támogatni kell a kedvezõtlen munkaerõ-piaci

helyzetû térségek kis- és közepes vállalkozásainak munkahelyteremtõ beruházásait és komplex

technológia-fejlesztését. Egyes feltételes támogatások kapcsán elõnyben kell részesíteni az alacsony iskolai

végzettségûek – ezen belül különösen a nõk, romák – foglalkoztatását és képzésükben való együttmûködést vállaló

vállalkozásokat, valamint a magas élõmunka-igényû kezdeményezéseket és atipikus foglalkoztatási formák

alkalmazását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: GOP ÚMVP
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6. A helyi lehetõségekre építve az álláskeresõk és inaktívak foglalkoztatását átmenetileg biztosító, társadalmi

integrációjukat támogató szociális földprogramokat és egyéb szociális gazdaság típusú programokat, valamint

mikrohitel programokat kell indítani. A programokban résztvevõk számára biztosítani kell a megfelelõ szakismeretek

megszerzésére vonatkozó, valamint a foglalkoztathatóságot javító képzési programokhoz való hozzáférést. A helyi

piac védelmét, a helyi termelést, felhasználást és fogyasztást ösztönzõ komplex programokat kell indítani.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 5.3.10. (3 300 millió Ft)

7. Biztosítani kell az átalakuló szakképzés, illetve a felnõttképzés rendszerében a hátrányos helyzetû emberek,

elsõsorban romák számára a képzéshez való hozzáférést és a piacképes szakma megszerzését.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 2. prioritás

8. Programokat kell indítani annak érdekében, hogy az alacsony iskolai végzettségû, illetve szakképzetlen felnõttek, a

középfokú végzettséggel vagy versenyképes szakmával nem rendelkezõ, az iskolarendszerbõl lemorzsolódott,

tanköteles koron túli fiatalok, a szakképzésben való részvétel feltételeként megszerezhessék az alapfokú végzettséget,

illetve a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ szakképzettséget szerezzenek. A program során nyomon kell követni a

résztvevõ roma felnõttek számarányát.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 2.1.6. (19 800 millió Ft)

IV. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok

1. Programot kell indítani a területi különbségekbõl fakadó hátrányok csökkentése céljával, a koragyerekkori fejlõdés

megalapozása érdekében bõvíteni kell a korai felismerés, szûrés kapacitásait a fejlõdési szûrõvizsgálatok módszertani

fejlesztésével.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. január 1-jétõl folyamatos

Forrás: TÁMOP 6.1.4. (tervezése folyamatban)

2. Az iskolai eredményességet nagymértékben akadályozó gyermek- és serdülõkori mentális problémák kezelésére

célzott, az egész ország egész területét lefedõ szolgáltatásokat kell kialakítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: költségvetési törvények (A költségvetési lehetõségek függvényében legkorábban 2013-tól

XX. fejezet 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok. A további években, fenntartható

módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)

3. A hátrányos helyzetû szülõk számára is elérhetõ formában biztosítani kell a gyermekek egészségügyi helyzetének

javítása érdekében a korszerû gyermek-egészségügyi ismeretek átadását tájékoztatással, oktatással,

szemléletváltoztatás elõsegítésével.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: TÁMOP 6.1.4. (tervezése folyamatban)

4. Népegészségügyi és egészségfejlesztési kampányok támogatásával a legfontosabb egészségfejlesztéssel kapcsolatos

üzeneteket el kell juttatni a hátrányos helyzetû lakosság részére. A leghátrányosabb helyzetû kistérségekben található

településeken a roma személyek bevonásával programokat kell indítani a népegészségügyi szûréseken való részvétel

ösztönzésére, különös tekintettel a szegregált lakókörnyezetben élõkre.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
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Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 6.1.2., TÁMOP 6.1.2./LHH (A teljes keret 6.1.2: 10 660 millió Ft, 6.1.2/LHH: 3 168 millió Ft

– a célokat e keretek egy része szolgálja közvetlenül),

TÁMOP 6.1.3. (A teljes keret: „A” komponens 1000 millió Ft, „B” komponens 1 200 millió Ft – a célokat

e keretek egy része szolgálja közvetlenül.)

5. Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlõ hozzáférés javítása érdekében ösztönzõ, támogató programokkal

csökkenteni kell a tartósan betöltetlen körzetek számát. Meg kell erõsíteni a csecsemõ- és gyermekszakorvosi,

valamint a védõnõi ellátást, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetû térségekre. Ennek megalapozása érdekében

feladattervet kell készíteni.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. június 30. a feladatterv elkészítésére

2014. december 31. a kapacitások fejlesztésére

Forrás: költségvetési törvények (A költségvetési lehetõségek függvényében legkorábban 2013-tól

XX. fejezet 16. cím Országos Tisztiorvosi Hivatal és intézményei. A további években, fenntartható

módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)

6. A Teljeskörû Egészségfejlesztés kiépítésének érdekében programokat kell indítani a közoktatási intézményekben,

különös tekintettel a hátrányos helyzetû társadalmi csoportokat veszélyeztetõ egészségügyi rizikófaktorokra,

problémákra, így a szenvedélybetegségek megelõzésére is.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. szeptember 1.

Forrás: TÁMOP 6.1.2. (A teljes keret: 10 660 millió Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül.),

TÁMOP 3. prioritás keretében közoktatás fejlesztési források

V. A lakhatással összefüggõ feladatok

1. A szociális bérlakás és lakhatási támogatások átalakításával elõ kell segíteni az egészséges, biztonságos,

szegregációmentes lakhatást. A lakásvesztés kockázatának, a családok lakásfenntartási terheinek csökkentése

érdekében felül kell vizsgálni a lakáscélú állami támogatások rendszerét.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: nem releváns

2. Programokat kell indítani a szegregálódott, kiterjedtsége miatt nem felszámolható, alacsony infrastruktúrájú városi

lakótelepek, településrészek lakásállományának és lakókörnyezetének rehabilitációjára, valamint az ott élõk

foglalkoztatási és társadalmi integrációjának elõsegítésére.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: Regionális Operatív Program

3. A telepeken, telepszerû lakókörnyezetben élõk társadalmi felzárkózásának érdekében komplex – a szociális, közösségi,

oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási és lakhatási feltételek javítását célzó – programokat kell végrehajtani.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. március 31-tõl folyamatosan

Forrás: TÁMOP 5.3.6. (4 680 millió Ft),

TIOP 3.2.3. (A teljes keret: 10 400 millió Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül.)

4. Szükséges meghatároznia programok hazai elindításához a szociális bérlakások kialakítására vonatkozó

keretfeltételeket.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

nemzeti erõforrás miniszter
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Határidõ: 2012. május 31.

Forrás: nem releváns

VI. A bevonással, szemléletformálással és a közbiztonság javításával kapcsolatos feladatok

1. A cigány kisebbségi önkormányzatok számára képzéseket kell indítani a felzárkózási programokban való sikeres és

eredményes részvétel érdekében.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: ÁROP 2.2.15. (1 000 millió Ft)

2. Támogatni kell a hátrányos helyzetû emberek, különösen a mélyszegénységben élõk és a romák médiában történõ,

sztereotípiákat mellõzõ ábrázolását.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 5.5.4. (1,5 Mrd Ft)

3. Támogatni kell a már mûködõ roma kulturális intézmények és szervezetek mûködését, fejlesztését, illetve létrehozását

és biztosítani kell azok folyamatos mûködésének feltételeit.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

X. fejezet 20/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása,

X. fejezet 20/7 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása,

X. fejezet 20/8 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

– a célokat e keretek egy része szolgálja közvetlenül. A további években, fenntartható módon,

a költségvetési lehetõségek függvényében.)

4. Támogatni kell az egyházakat a roma közösségek körében végzett missziós és pasztorációs tevékenységükben,

különösen az erkölcsi értékrendet megalapozó és szemléletformáló programjaik beindításában és mûködtetésében.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

X. fejezet 20/5/5/2 Egyházi szórványprogramok támogatása,

X. fejezet 20/5/5/3 Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak

támogatása (Testi és lelki kenyér)

– a célokat e keretek egy része szolgálja közvetlenül. A további években, fenntartható módon,

a költségvetési lehetõségek függvényében.)

5. A roma kultúra széles körû, méltó bemutatása érdekében, befogadó-tér funkcióra alkalmas, oktatási, képzési

feladatokat is felvállaló európai színvonalú roma multifunkcionális központot kell létrehozni.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2014. június 30.

Forrás: TIOP 1.2.

6. A kulturális intézmények bázisán az egész életen át tartó tanulást és a társadalmi felzárkózást erõsítõ,

(alap)kompetencia- és készségfejlesztõ, tehetséggondozó, digitális írástudást fejlesztõ programokat, szakköröket,

foglalkozásokat kell szervezni, különös tekintettel a mélyszegénységben, illetve a leghátrányosabb helyzetû

térségekben élõkre.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2014. június 30.

Forrás: TÁMOP 3. prioritás

7. Meg kell erõsíteni a helyi esélyegyenlõségi programok szerepét. A program készítésére kötelezett önkormányzatok

tisztviselõi körében képzési programot kell indítani a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésére. Meg kell vizsgálni
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annak lehetõségét, hogy a fejlesztési forrásokra kiírt pályázatok elbírálásánál hogyan lehet egységesen a helyi

esélyegyenlõségi programok végrehajtásának bemutatását figyelembe venni a támogatások elbírálásában.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: ÁROP 1.1.16. (800 millió Ft)

8. Elõ kell segíteni a roma fiatalok elhelyezkedését a rendvédelmi szervek és a honvédség állományában.

Mentorprogramokkal, ösztöndíjakkal kell segíteni a roma fiatalokat a szükséges végzettség megszerzésében és a

munkahelyi beilleszkedésben.

Felelõs: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (a 2012. évi tervezetében:

XIII. fejezet 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

– a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül. A további években, fenntartható módon,

a költségvetési lehetõségek függvényében.)

9. A városi és vidéki lakosság közbiztonsága és a közösségek konfliktusmentes együttélése érdekében helyzetfelmérésen

alapuló konkrét, településekre – szükség szerint bel- és külterületekre, tanyavédelmi területekre – bontott, az

eszközrendszert bemutató és a végrehajtás ellenõrzésére is kiterjedõ vagyon- és közbiztonsági terveket kell készíteni,

elsõsorban a közösségek békéjét veszélyeztetõ ismétlõdõ elkövetések és atrocitások, valamint az életellenes

bûncselekmények megelõzése érdekében. A közbiztonsági tervekben ki kell használni a rendõrség, a polgárõrség, a

cigány kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek együttmûködésében rejlõ lehetõségeket.

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: nem releváns

10. Az etnikai konfliktusokkal nagymértékben terhelt településeken konfliktuskezelõ, mediációs, közösségfejlesztõ,

valamint közösségi bûnmegelõzési és rehabilitációs programokat kell indítani a rend tartós helyreállítása és a

közösségek konfliktusmentes együttélése érdekében.

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2011. évi költségvetési törvény

XIV. fejezet 20/1/6 Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások 24,8 millió Ft, a továbbiakban

a költségvetési törvények forrásainak függvényében.)

11. Célzott rendvédelmi intézkedésekkel kell fellépni az uzsora, valamint az emberkereskedelem és a prostitúcióra

kényszerítés jelenségének hatékony visszaszorítása érdekében.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: nem releváns

12. Elõ kell segíteni a fiatalok jogkövetõ magatartási kultúrájának kialakulását, ezért kiemelten támogatni kell az áldozattá

és elkövetõvé válásuk megelõzésére irányuló törekvéseket, programokat. Ennek érdekében modellprogramok

kidolgozása, megvalósítás és értékelése szükséges. A tapasztalatok levonása, a programok tökéletesítése után a

modellprogramok megvalósítását országossá kell tenni.

Felelõs: belügyminiszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2011. évi költségvetési törvény

XIV. fejezet 20/1/6 Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások 24,8 millió Ft, a továbbiakban

a költségvetési törvények forrásainak függvényében.)

13. Elõ kell segíteni az áldozatsegítõ támogatásoknak az áldozatokhoz történõ hatékonyabb eljuttatása érdekében cigány

önkéntesek bevonását az áldozatsegítésbe, így a cigány közösségekben, a mélyszegénységben és a telepeken élõ

áldozattá vált személyek az õket megilletõ, törvényes támogatásokat könnyebben tudják elérni.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 5.6.2
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14. A cigány érdekképviseleti szervezetek cigány önkénteseinek segítségével képzéseket kell tartani az áldozatsegítéssel

foglalkozó kollégák számára, hogy hatékonyabban, elõítélet-mentesen tudjanak segíteni a hozzájuk forduló

áldozatoknak. Egyúttal ezt a képzést az áldozatsegítõk ügyviteli vizsgára felkészítõ képzésének részévé kell tenni.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: átfogó képzés kialakítására 2012. szeptember 1.

az ügyviteli vizsgába történõ beépítésére 2013.március 1.

Forrás: forrást nem igényel

15. A http://www.kih.gov.hu/ honlapon az összes hivatalosan elismert magyarországi kisebbség nyelvén, valamint a

Magyarországon használatos cigány nyelveken (pl. lovári, romungro) is elérhetõvé kell tenni az Áldozatsegítõ

Szolgálat munkájával kapcsolatos információkat.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: 2013. június 1.

Forrás: költségvetési törvények (A 2012. évi tervezetében:

X. fejezet 13. címsor Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 356,9 millió Ft

– a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül. A további években, fenntartható módon,

a költségvetési lehetõségek függvényében.)

VII. A stratégia megvalósításának koordinációját szolgáló intézkedések

1. A kormányzati munkát illetõen fejleszteni kell a felzárkózás politika szakpolitikai eszköztárát, a különbözõ szakpolitikák

összehangolását szolgáló koordinációs rendszerét. A különbözõ szakpolitikai területek jogszabályi környezetének

összehangolására módszertani fejlesztéseket kell megvalósítani.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. október 31.

Forrás: ÁROP 1.1.9. (500 millió Ft)

2. A Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Roma Önkormányzat bevonásával létre kell hozni egy a Magyarországon

található valamennyi szegregált lakókörnyezetet tartalmazó ún. Országos Szegregációs Adatbázist.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. március 31.

Forrás: ÁROP 1.1.16. (800 millió Ft)

3. A kiírásra kerülõ pályázatok során a területi célzás eszközeként figyelembe kell venni az Országos Szegregációs

Adatbázist. Az érintett pályázatokról évente tájékoztatót kell készíteni a közigazgatási és igazságügyi miniszternek.

Felelõs: érintett miniszterek

Határidõ: az adatbázis elkészültétõl folyamatosan

Forrás: nem releváns

4. A stratégiában foglalt célok megvalósulásának nyomon követésére, hatásainak vizsgálatára célzott, nagymintás

vizsgálatokat, társadalomtudományi kutatásokat kell folytatni.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft. A további években,

fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.),

TÁMOP 5.4.1. (A teljes keret: 1 640 millió Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül.)

5. A stratégia monitorozási rendszeréhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a jó gyakorlatok gyûjtésének és elterjesztésének

rendszerét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:

X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft. A további években,

fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
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6. A 2014–2020 közti idõszakra szóló kohéziós politika kereteit meghatározó jogszabályok és fejlesztési tervek tárgyalása

során fokozott hangsúlyt kell helyezni a romák társadalmi integrációjával kapcsolatos érdekek érvényesítésére.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

külügyminiszter

Határidõ: 2013. december 31-ig folyamatos

Forrás: nem releváns

A Kormány 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
az Új Nemzedék Jövõjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról

1. A Kormány megtárgyalta és elfogadta az Új Nemzedék Jövõjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramját

és elrendeli annak a Kormány honlapján történõ közzétételét.

2. A Kormány az Új Nemzedék Jövõjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának végrehajtása érdekében

az alábbi középtávú feladatokat állapítja meg:

a) ki kell dolgozni az Új Nemzedék Jövõjéért Programban megjelölt az „Ifjusag.hu – a sikeres nemzedékért”

elnevezés alatt javasolt projektet;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter kabinetfõnöki feladatainak ellátására,

valamint az Új Nemzedék Jövõjéért Program kormányzati koordinációjával

kapcsolatos teendõk ellátására kijelölt miniszteri biztos, a nemzeti fejlesztési miniszter

és a nemzeti erõforrás miniszter bevonásával

Határidõ: folyamatos

b) ki kell dolgozni az Új Nemzedék Jövõjéért Programban megjelölt a „Van kihez fordulnod!” elnevezés alatt javasolt

projektet;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter kabinetfõnöki feladatainak ellátására,

valamint az Új Nemzedék Jövõjéért Program kormányzati koordinációjával

kapcsolatos teendõk ellátására kijelölt miniszteri biztos, a nemzeti fejlesztési miniszter

és a nemzeti erõforrás miniszter bevonásával

Határidõ: folyamatos

c) kezdeményezni és koordinálni kell az Új Nemzedék Jövõjéért Programban megjelölt, ifjúságot érintõ

kezdeményezésekrõl, feladatával összefüggõ jogszabályok elõkészítésérõl, valamint a szükséges

intézményrendszer kialakításáról szóló kormányzati intézkedéseket elõkészítõ tevékenységet.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter kabinetfõnöki feladatainak ellátására,

valamint az Új Nemzedék Jövõjéért Program kormányzati koordinációjával kapcsolatos teendõk

ellátására kijelölt miniszteri biztos

Határidõ: folyamatos

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1018/2012. (II. 1.) Korm. határozata
a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott
jövedelempótlék fedezetének biztosításáról

A Kormány a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk kompenzációja érdekében

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. §

(15) bekezdésében kapott jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

fejezet 24. Céltartalékok cím 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és

terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja alcímrõl 4400,0 millió forint átcsoportosítását a Kvtv.

1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím 4. Különféle

jogcímen adott térítések alcímen belül e határozattal létrehozásra kerülõ 5. Gyermekgondozási díjban és

terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja jogcím-csoport javára az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

362 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 3. szám



1. melléklet az 1018/2012. (II. 1.) Korm. határozathoz
3.szám
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium 
 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* 
a Kormány hatáskörében 
Költségvetési év: 2012. 
    Millió forintban, egy tizedessel 

KIADÁSOK 
A 

módosítás
jogcíme Állam- 

háztartási 
egyedi 

azonosító 

Fejezet-
szám 

Cím-
szám 

Al- 
cím- 
szám 

Jog- 
cím- 

csop.- 
szám 

Jog- 
cím- 
szám 

El -
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
el -
ir.-

szám

Feje-
zet-
név 

Cím-
név 

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név 

Jog-
cím-
név 

El - 
ir.- 

csop.- 
név Kiemelt el irányzat 

neve 

Módosítás
(+/–) 

A módo-
sítás 

követ- 
kez  
évre 

áthúzódó
hatása 

A módo- 
sítást 

elrendel  
jog- 

szabály/ 
hatá- 
rozat 
száma 

 X.       Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium           
  24       Céltartalékok           

329928   2       Közszférában foglalkoztatottak 
bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és 
terhességi-gyermekágyi segélyben részesül k 
kompenzációja 

        -4 400,0   

                         
 XX.       Nemzeti Er forrás Minisztérium           
  21       Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap           
   4       Különféle jogcímen adott térítések           

332939    5       Gyermekgondozási díjban és terhességi-
gyermekágyi segélyben részesül k 
kompenzációja 

        4 400,0   

                         
Az el irányzat-módosítás érvényessége:  a) a költségvetési évben egyszeri jelleg  
 

Az adatlap 5 példányban töltend  ki 
Az el irányzatok 

felhasználása/zárolása
(módosítás +/–) 

Összesen I. 
negyedév 

II. 
negyedév 

III. 
negyedév 

IV. 
negyedév 

Fejezet 1 példány   id arányos      
Állami Számvev szék 1 példány   teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 4 400,0 4 400,0  
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

2 példány         

* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/–) egymást követ en kell szerepeltetni. 



A miniszterelnök 2/2012. (I. 11.) ME határozata
egyes szociális biztonsági egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzeti erõforrás miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyarország és Japán, Macedónia, Albánia, Oroszország, Ukrajna, valamint Szerbia közötti szociális

biztonsági egyezmények (a továbbiakban: egyezmények) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmények létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;

5. felhívom a nemzeti erõforrás minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmények létrehozását követõen az

egyezmények szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul

terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y

a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ szociális intézmények
2012. évi intézményi térítési díjairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Baranya Megyei

Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ szociális intézményekben fizetendõ intézményi térítési díjak az alábbiak:

(1) A Baranya Megyei Kastélypark Idõskorúak Otthonában fizetendõ térítési díjak összegei:

a) Görcsöny:

aa) Általános ápoló-gondozó otthoni ellátás: havi 67 800 Ft napi 2 260 Ft

ab) Ápolási osztály: havi 71 000 Ft napi 2 365 Ft

ac) Demens betegek esetében: havi 71 000 Ft napi 2 365 Ft

ad) Emelt szintû ellátás esetén: havi 71 000 Ft napi 2 365 Ft

b) Keresztespuszta:

ba) Általános ápoló-gondozó otthoni ellátás: havi 67 800 Ft napi 2 260 Ft

bb) Demens betegek esetében: havi 71 000 Ft napi 2 365 Ft

bc) Emelt szintû ellátás esetén: havi 71 000 Ft napi 2 365 Ft

(2) A Baranya Megyei Boróka Otthonban fizetendõ térítési díjak összegei:

a) Helesfa:

aa) Fogyatékos személyek esetében: havi 55 000 Ft napi: 1 835 Ft

ab) Pszichiátriai betegek esetében: havi 55 000 Ft napi: 1 835 Ft

ac) Lakóotthoni ellátás: havi 55 000 Ft napi: 1 835 Ft

b) Rigópuszta, szenvedélybetegek: havi 55 000 Ft napi: 1 835 Ft

(3) A Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézményben fizetendõ térítési díjak összegei:

a) Mozsgó: havi 56 000 Ft napi: 1 865 Ft

b) Turbékpuszta:

ba) Ápoló-gondozó otthon: havi 56 000 Ft napi: 1 865 Ft

bb) Rehabilitációs intézmény: havi 56 000 Ft napi: 1 865 Ft

bc) Tréninglakás: havi 24 000 Ft napi: 800 Ft
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(4) A Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthonában fizetendõ térítési díjak összegei:

a) Gyermekkorúak: havi 32 100 Ft napi: 1 070 Ft

b) Felnõtt korúak: havi 59 000 Ft napi: 1 970 Ft

c) Lakóotthoni ellátás: havi 59 000 Ft napi: 1 970 Ft

A megyei fenntartású szociális intézményekben az intézményi térítési díjakat 2012. február 1-jétõl kell alkalmazni.

K ö z l e m é n y

a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ gyermekvédelmi intézmény
2012. évi intézményi térítési díjairól

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Baranya

Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ gyermekvédelmi intézményben fizetendõ intézményi térítési díjak

az alábbiak:

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központban fizetendõ térítési díjak összegei:

a) Nevelõszülõknél: havi 23 845 Ft napi 795 Ft

b) Átmeneti otthon: havi 33 195 Ft napi 1 040 Ft

c) Gyermekotthonok, lakásotthonok: havi 33 195 Ft napi 1 040 Ft

A megyei fenntartású gyermekvédelmi intézményekben az intézményi térítési díjakat 2012. február 1-jétõl kell alkalmazni.

K ö z l e m é n y

a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ ápolást-gondozást nyújtó
és rehabilitációs szakosított intézményeiben 2012. január 1-jétõl 2012. március 31-éig fizetendõ

intézményi térítési díjak összegérõl

Intézmény megevezése Térítési díj

Parádi Idõsek Otthona
– idõs részleg

88 200 Ft/hó
2 940 Ft/nap

Parádi Idõsek Otthona
– demens részleg

93 000 Ft/hó
3 100 Ft/nap

Csányi Idõsek Otthona
– idõs részleg

73 800 Ft/hó
2 460 Ft/nap

Csányi Idõsek Otthona
– demens részleg

82 800 Ft/hó
2 760 Ft/nap

Vámosgyörki Idõsek Otthona
– idõs részleg

79 200 Ft/hó
2 640 Ft/nap

Vámosgyörki Idõsek Otthona
– demens részleg

72 900 Ft/hó
2 430 Ft/nap

Egri Idõsek Otthona
– idõs részleg

89 700 Ft/hó
2 990 Ft/nap

Egri Idõsek Otthona
– demens részleg

93 900 Ft/hó
3 130 Ft/nap

Hatvani Idõsek Otthona
– idõs részleg

84 000 Ft/hó
2 800 Ft/nap

Hatvani Idõsek Otthona
– demens részleg

90 000 Ft/hó
3 000 Ft/nap

Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona 66 000 Ft/hó
2 200 Ft/nap
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Intézmény megevezése Térítési díj

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézete

102 000 Ft/hó
3 400 Ft/nap

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézete I. sz. Lakóotthona

15 210 Ft/hó
507 Ft/nap

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézete II. sz. Lakóotthona

16 200 Ft/hó
540 Ft/nap

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézete III. sz. Lakóotthona

34 705 Ft/hó
1 157 Ft/nap

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézete Fogyatékosok nappali ellátása
– étkezés nélkül:
– háromszori étkezéssel:
– reggeli:
– ebéd:
– vacsora:

6090 Ft/hó (290 Ft/nap)
23 730 Ft/hó

190 Ft/nap
390 Ft/nap
260 Ft/nap

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézete Támogató szolgálat személyi segítés az I–II. sz.
Lakóotthon és szociális rászorultság esetén és
– 0–57 000 Ft-ig:
– 57 001-85 500 Ft-ig:
– 85 501 Ft-tól szociálisan nem rászorultak:
– szállítási km díj (szállító szolgálat térítési díja):

térítésmentes
200 Ft/óra 300 Ft/óra
25%-kalemeltösszegetfizet
60 Ft/km

Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona
– kiskorú:
– nagykorú:
– lakóotthon:
Fogyatékosok nappali ellátása
– étkezés nélkül:
– ötszöri étkezéssel:

– reggeli:
– tízórai:
– ebéd:
– uzsonna:
– vacsora:

30 000 Ft/hó
65 000 Ft/hó
80 000 Ft/hó

6 804 Ft/hó (340 Ft/nap)
17 364 Ft/hó

72 Ft/nap
60 Ft/nap
204 Ft/nap
488 Ft/nap
144 Ft/nap

Bélapátfalvi Idõsek, Fogyatékosok Otthona
és Módszertani Intézete
– idõs részleg

61 590 Ft/hó
2053 Ft/nap

Bélapátfalvi Idõsek, Fogyatékosok Otthona
és Módszertani Intézete
– demens részleg

62 940 Ft/hó
2 098 Ft/nap

Bélapátfalvi Idõsek, Fogyatékosok Otthona
és Módszertani Intézete
– fogyatékos részleg

70 590 Ft/hó
2 353 Ft/nap

K ö z l e m é n y

a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátási
intézményeiben fizetendõ intézményi térítési díjak összegérõl

Gondozási hely megnevezése 2012. évi térítési díj

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ
– lakásotthonban

9 200 Ft/hó
307 Ft/nap
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Gondozási hely megnevezése 2012. évi térítési díj

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ
– nevelõszülõnél

9 200 Ft/hó
307 Ft/nap

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ
– külsõ férõhelyen (saját lakásban vagy albérlet)

7 200 Ft/hó
240 Ft/nap

Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona
gyermekotthoni részleg
– anyás férõhely

17 100 Ft/hó
570 Ft/nap

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
k ö z l e m é n y e

a szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és a jelentkezés feltételeirõl 2012. évben

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) alkalmazási köre kiterjed

– a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó;

– a támogató szolgálat vonatkozásában a támogató szolgálat-vezetõ, személyi segítõ, személyszállító;

– a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki;

– a közösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában a közösségi koordinátor, a közösségi gondozó;

– az utcai szociális munka vonatkozásában az utcai szociális koordinátor, az utcai szociális gondozó képzésre (a továbbiakban

együtt: képzés).

A képzést a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) szervezi.

A képzés a szociális ágazat irányítását végzõ miniszter által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: Oktatási Program)

alapján történik.

Az Intézet a képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt (a továbbiakban együtt:

képzõhely) is megbízhat, amely megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

A képzésen az vehet részt, aki a Rendelet 1. §-ában meghatározott munkakörnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési elõírásait

egyebekben teljesíti.

A jelentkezõ a képzésen való részvételi szándékát az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapnak az Intézethez történõ

megküldésével jelzi. A jelentkezési laphoz csatolni kell az azon feltüntetett mellékleteket. (Támogató szolgálati képzések esetén a

jelentkezések a 2. számú mellékletben leírtak szerint történnek.)

A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése. A jelentkezési díjat a képzésre jelentkezést követõen az

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiállított számla alapján kérjük egy összegben megfizetni.

2012-ben a jelentkezési díj összege: 10 000 Ft.

A képzésekre történõ jelentkezés folyamatos. A jelentkezéseket a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez kell

benyújtani:

Címe: 1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

Levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 244.

Tel.: 237-6700, fax: 237-6753

Honlap: www.ncsszi.hu

A szükséges létszámot meghaladó jelentkezés esetén az Intézet a jelentkezés sorrendje alapján dönt a beiskolázásról.

Az Intézet a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkezõ részére – a jelentkezési lap beérkezését követõ 30 napon belül – igazolást

állít ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról.

Az Intézet a jelentkezõket – az 1. számú melléklet 3. pontjának figyelembevételével – úgy osztja el a képzést végzõ intézmények

között, hogy a képzõhely és a jelentkezõ lakóhelye egymáshoz a lehetõ legközelebb legyen.

Az egyes képzõhelyeken képzés csak akkor indul, ha a jelentkezõk létszáma – regionális szempontokat figyelembe véve –

adósságkezelési tanácsadó képzés esetén eléri a 15 fõt, falu- és tanyagondnok, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás,

utcai szociális munka esetén a 20 fõt. Amennyiben a jelentkezõk száma nem éri el a fent részletezett létszámot, úgy a jelentkezõ
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körzetén kívüli képzõhelyre lesz átirányítva, így a továbbiakban a regionális szempontokat figyelmen kívül hagyva állnak össze a

képzési csoportok. Amennyiben a jelentkezõ nem kívánja átirányítását, azt a jelentkezési lapon fel kell tüntetni.

Képzõhelyek

Adósságkezelési tanácsadó képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Budapest),

– Szocio East Egyesület Regionális Forrásközpont (Nyíregyháza),

– Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. (Szombathely)

Támogató szolgálat-vezetõ, személyi segítõ, személyszállító képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Budapest),

– Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete (Kaposvár),

– Szolnoki Fõiskola,

– Speciális Szükségletûekért Alapítvány (Debrecen),

– Stúdium Oktatási és Oktatásszervezési Kft. (Székesfehérvár).

Falu- és tanyagondnoki képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Budapest),

– Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség (Vértesacsa),

– Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete (Kecskemét),

– Falugondnokok Vas és Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete (Szombathely).

Közösségi pszichiátriai koordinátor és gondozó képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Budapest),

– Forrás Lelki Segítõk Egyesülete (Debrecen),

– Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. (Szombathely).

Közösségi pszichiátriai kiegészítõ koordinátor képzés:

– Ébredések Alapítvány (Budapest).

Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés:

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Budapest),

– PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központ Szociális Munkás Képzõ Intézet (Szombathely).

Az Intézet a képzés teljesítésének igazolására, sikeres záróvizsgát követõen – a képzõhely által kiállított igazolás alapján – a

képzésen résztvevõ személy részére tanúsítványt állít ki.

A képzések nem minõsülnek a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott továbbképzési programnak, ezért elvégzésükkel

továbbképzési pont nem szerezhetõ.

A képzés térítésköteles. A képzéssel kapcsolatos költségek a jelentkezõ munkáltatóját terhelik. Az Intézet a képzések indulása

elõtt számlát küld a beiskolázó munkáltatónak nyolc napos fizetési határidõvel. A képzések befizetési módjai képzési típusonként

változhatnak.

2012-ben az egyes képzések képzési díjának összege személyenként:

– Adósságkezelési tanácsadó képzés: 130 000 Ft.

– Támogató szolgálati képzés: vezetõ: 194 000 Ft, személyi segítõ: 194 000 Ft, személyszállító: 63 300 Ft.

– Falu- és tanyagondnok képzés: 185 000 Ft.

– Közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés: 152 000 Ft;

– kiegészítõ közösségi koordinátor képzés (gondozói tanúsítvánnyal és felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk részére): 32 000 Ft;

– kiegészítõ közösségi koordinátor képzés (orvos, pszichológus diplomával rendelkezõk részére): 45 000 Ft.

– Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés: 120 000 Ft;

– kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés: 16 000 Ft.

A képzések díjai a szállás és étkezés költségeit nem tartalmazzák, ezen szolgáltatások költségei képzõhelyenként változhatnak.

Ezzel kapcsolatos információkat a képzõhelyek tudnak nyújtani a jelentkezõknek.

Amennyiben változás történt a képzésre jelentkezõ személyében, a képzés indulását megelõzõ 14. munkanapig a munkáltató

egy alkalommal módosíthatja a jelentkezést, amelyet az Intézet felé kell jelezni. Ezt követõen a jelentkezés nem módosítható.
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1. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP* szociális szolgáltatásokat végzõk képzésére

1. Személyes adatok:

Jelentkezõ neve/születési neve: ........................................................................................................................................................................................

Születési hely: ...........................................................................................................................................................................................................................

Születési idõ: ...................................................... év ...................................hónap......... nap

Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................................

Értesítési cím, telefonszám: .................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

2. A képzések közül az alábbira jelentkezem:

– adósságkezelési tanácsadó képzés

– támogató szolgálat

= vezetõ képzés

= személyi segítõ képzés

= személyszállító képzés

– falu- és tanyagondnoki képzés

– közösségi pszichiátriai koordinátor képzés

– közösségi pszichiátriai gondozó képzés

– közösségi pszichiátriai kiegészítõ koordinátor képzés (gondozói tanúsítvánnyal és felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk

részére)

– közösségi pszichiátriai kiegészítõ koordinátor képzés (orvos, pszichológus diplomával rendelkezõk részére)

– utcai szociális koordinátor képzés

– utcai szociális gondozó képzés

– kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés

3. A képzést az alábbi képzõhelyen kívánom elvégezni:

Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott idõszakban nem indul képzés, adja

meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:

1. ....................................................................................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................................................................................

4. Munkáltató önkormányzat/intézmény/szervezet (ahol szociális szolgáltatást végez):

neve: ............................................................................................................................................................................................................................................

címe: ............................................................................................................................................................................................................................................

megye: .......................................................................................................................... telefonszáma: ...................................................

5. A jelentkezés és képzés díjának befizetésérõl a számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Aláírásommal egyidejûleg a jogszabályban és a Közleményben szereplõ feltételeket is elfogadom.

Kelt: ...................................................................., ...................... év...................... hónap ................ napján.

............................................................................... .........................................................................

munkáltató aláírása, bélyegzõ jelentkezõ aláírása

A jelentkezési laphoz csatolni kell:

Falu- és tanyagondnoki képzésre jelentkezõknek:

– Önkormányzati fenntartó esetében az alkalmazást igazoló közalkalmazotti kinevezés hitelesített másolatát.

– Nem állami fenntartó esetében:

= az alkalmazást igazoló munkaszerzõdést,

= az önkormányzattal a feladat átvállalásáról szóló megállapodást.

Adósságkezelési tanácsadó képzésre, utcai szociális koordinátor és gondozó képzésre; támogató szolgálat-vezetõ, személyi

segítõ és személyszállító képzésre, közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ koordinátor és gondozó képzésre jelentkezõknek:

– Iskolai végzettséget igazoló diploma/bizonyítvány másolatát.

– Munkáltatói igazolást, melyben a munkáltató nyilatkozik, hogy a képzésre jelentkezõt ilyen munkakörben foglalkoztatja.

*Kérjük olvasható formában, nyomtatott betûkkel kitölteni!
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2. számú melléklet

Adósságkezelési tanácsadó képzés

Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen résztvevõ személy felkészítése a pénzbeli és természetbeni szociális

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

53. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

A képzésre az jelentkezhet, akinek a munkáltatója nyilatkozik, hogy õt ilyen munkakörben kívánja foglalkoztatni; továbbá, ha

végzettsége megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési elõírásoknak.

A képzés kötelezõ óraszáma 120 óra, ebbõl 72 óra elméleti oktatás, 48 óra gyakorlati oktatás.

A képzés az Oktatási Program alapján történik.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

Az adósságkezelési tanácsadást végzõk részére szervezett képzés gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul. Záróvizsgára az

bocsátható, aki a képzési programban megállapított kötelezõ óraszámnak elméleti oktatás esetén legalább a 90%-át, gyakorlati

oktatás esetén a 100%-át, valamint szakmai dolgozatírási kötelezettségét teljesítette.

A gyakorlati vizsga keretében a hallgatónak vizsgadolgozatot kell készítenie, melynek választható témái a következõk: egy

adósságkezelési eset részletes leírása vagy egy települési önkormányzat adósságkezelési programjának elkészítése.

A vizsgadolgozat minimális terjedelme 10 oldal szakirodalmi jegyzék nélkül. A dolgozatot legalább 30 nappal a záróvizsgát

megelõzõen kell benyújtani a képzõhely felé. A vizsgadolgozat megfelelt, jól megfelelt és kiválóan megfelelt, illetve nem felelt meg

minõsítést kaphat.

A szóbeli vizsga keretében a hallgatónak számot kell adnia elméleti tudásáról, továbbá ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásáról.

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 30. és 60. nap között kerül lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább

30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit. A szóbeli vizsga elõre megadott, az Oktatási Programban szereplõ tételsor

alapján történik, melynek értékelése lehet: megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt, illetve nem felelt meg. Nem kaphat

tanúsítványt az a hallgató, akinek vizsgadolgozata a védéssel együtt „nem felelt meg” értékelést kapott. A sikertelen szakmai vizsga

legfeljebb egy éven belül megismételhetõ.

A képzésen résztvevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány

adósságkezelési tanácsadó munkakör betöltését teszi lehetõvé.

Támogató szolgálat-vezetõ, személyi segítõ, személyszállító képzés

A támogató szolgálati képzés célja, hogy a résztvevõket – munkakörüknek megfelelõen – felkészítse a támogató szolgálat

keretében a személyi segítõ szolgálat, a szállítószolgálat és a tanácsadás végzésére.

A támogató szolgálat-vezetõ képzés a magasabb elõképzettségre építve képessé tesz a támogató szolgálat irányítására,

a szakemberekkel való kapcsolattartásra, a speciális problémák felülvizsgálatára és a célszervezetekhez való továbbításra, a

képességfejlesztés megszervezésére és irányítására, a segítõ munka ellátására.

A személyi segítõ képzés célja a fogyatékos személyek speciális alapápolási és gondozási feladatainak ellátása, a fogyatékos

személy speciális képességeinek folyamatos fejlesztése, a minél önállóbb életviteli készségek javítása és szakszerû segítségnyújtás

biztosítása a fogyatékos ember számára, saját lakókörnyezetében.

A személyszállító képzés célja a szakmai jelzések felismerése, a folyamatos kapcsolattartásra való képessé tétel és kiegészítõ

feladatok ellátása. Elsõsorban a gyakorlattal közvetlenül összefüggõ ismeretek elsajátítása.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A támogató szolgálat-vezetõ tanfolyam óraszáma 240 óra. Elmélet 160 óra, támogató szolgálati gyakorlat 80 óra.

A személyi segítõ tanfolyam óraszáma 240 óra. Elmélet 160 óra, a támogató szolgálati gyakorlat 80 óra.

A személyszállító tanfolyam óraszáma: 68 óra. Elmélet 60 óra, a támogató szolgálati gyakorlat 8 óra.

A szakirányú szakképzettséggel, illetve felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egyes tantárgyakból a diploma és az adott tantárgy

tematikájának benyújtásával felmentést kaphatnak. Az óralátogatások alóli felmentés az adott tantárgy összes óraszámának 30%-át

nem haladhatja meg. A felmentésrõl a képzés szervezõje dönt.

A támogató szolgálat-vezetõ, személyi segítõ és személyszállító részére szervezett tanfolyam részletes tematikáját az Oktatási

Program tartalmazza.

A tanfolyam vizsgával zárul. A vizsga elméleti és gyakorlati részbõl áll.
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A vizsgára bocsátás feltételei:

Támogató szolgálat-vezetõ:

Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlati terepekrõl igazolás a gyakorlati idõ eltöltésérõl, írásbeli dolgozat leadása a vizsga elõtt

legalább 15 nappal, amely lehet esetleírás, egy támogató szolgálat bemutatása vagy egy új támogató szolgálat megszervezésének

terve. Az írásbeli dolgozat terjedelme 15 gépelt oldal.

A szakmai vizsga követelményei: az írásba benyújtott dolgozatban foglaltak megvédése a vizsgabizottság elõtt.

Személyi segítõ:

Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlati terepekrõl igazolás a gyakorlati idõ letöltésérõl, írásbeli dolgozat leadása a vizsga elõtt

legalább 15 nappal, amely lehet esetleírás vagy egy támogató szolgálat bemutatása. Az írásbeli dolgozat terjedelme 10 gépelt oldal.

A szakmai vizsga követelményei: az írásban benyújtott dolgozatban foglaltak megvédése a vizsgabizottság elõtt.

Személyszállító:

Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlaton való részvétel igazolása.

A támogató szolgálat-vezetõ, személyi segítõ és személyszállító tanfolyamon résztvevõk a tanfolyam sikeres elvégzésérõl az

Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány az alábbi munkakörök betöltését teszi lehetõvé: támogató szolgálat-vezetõ,

támogató szolgálat személyi segítõ, támogató szolgálat személyszállító.

A támogató szolgálati képzésekre történõ bejelentkezés 2011. szeptember 1-jét követõen az alábbiak szerint változik:

A képzésre történõ bejelentkezés illetve beiskolázás két lépcsõben történik.

1. lépcsõ – 2011. szeptember 1-jét követõ bejelentkezés esetén:

Az újonnan alakuló támogató szolgálatnak, illetve az újonnan felvett munkatársaknak a képzésre elõzetes bejelentkezési

kötelezettségük van. Ezen kötelezettség a munkáltatóra vonatkozik. A jelentkezés a közlemény mellékletét képezõ jelentkezési

lapon történik. A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap a végzettséget igazoló dokumentum másolatával fogadható el.

A jelentkezési lapon feltüntetett számlázási névre, címre az Intézet a jelentkezési díjról számlát küld. A számla kiegyenlítését

követõen kerül sor a bejelentkezési igazolás kiállítására, mely a támogató szolgálat címére kerül kipostázásra.

2. lépcsõ – egyaránt vonatkozik a 2008. január 1-je és 2011. augusztus 31. között bejelentkezettekre, valamint a 2011. szeptember 1-je

után bejelentkezõkre:

Az Intézmény beiskolázási értesítést, valamint beiskolázási jelentkezési lapot küld a támogató szolgálat részére. A képzésre

történõ jelentkezés a beiskolázási jelentkezési lap pontos kitöltésével, valamint a csatolandó mellékletekkel történik. A beiskolázási

jelentkezési lapon szereplõ számlázási névre, címre az Intézet a képzési díjról számlát küld. A 2008. január 1. és 2011. augusztus

31. között bejelentkezõk részére a jelentkezési díj is ekkor kerül kiszámlázásra. A számla kiegyenlítését követõen kerül sor a

beiskolázásra, melynek tényét az Intézet visszaigazolja.

Az Intézet fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén a jelentkezõt más képzõhelyre átirányítsa.

Azokat a képzésre bejelentkezett személyeket, akiknek idõközben a képzési kötelezettsége megszûnt, a támogató szolgálat,

vagy annak fenntartója köteles az Intézet képzési nyilvántartásából – írásbeli bejelentés útján – töröltetni.

Falu- és tanyagondnoki képzés

A falu- és tanyagondnoki alapképzés célja a falugondnok felkészítése a kistelepüléseken végzendõ alapfokú szociális szolgáltató

feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelõ

segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival; hagyományok, összefogások erõsítésére,

közösségi alkalmak megteremtésére.

A falu- és tanyagondnoki alapképzés idõtartama 260 óra, melybõl 156 óra elmélet, bentlakásos formában és 104 óra gyakorlat.

Az alapképzés részletes tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

A képzésre beiskolázást csak az nyerhet, aki kinevezett falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozik fõállású

közalkalmazottként, vagy az önkormányzattal kötött feladatátvállalási szerzõdés alapján határozatlan idejû munkaszerzõdéssel

rendelkezik.

Egy csoport létszáma a 20 fõt nem haladhatja meg.

A szakképzettséggel, illetve a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egyes tantárgyakból a diploma és az adott tantárgy

tematikájának benyújtásával felmentést kaphatnak. A felmentésrõl a képzést szervezõ dönt.

A falu- és tanyagondnoki képzés írásbeli, majd ezt követõen szóbeli vizsgával zárul. Írásbeli feladat: megadott szempontok

alapján dolgozat elkészítése a településrõl és a falugondnoki, tanyagondnoki munkáról. Szóbeli vizsga: a dolgozat szóban történõ

megvédése a képzés végén vizsgabizottság elõtt; a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismertetése kérdések alapján;

gyakorlati vizsga, mely tartalmazza a tereptanár értékelését a terepgyakorlatokról, valamint a munkanaplót. Nem bocsátható
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vizsgára az, akinek a képzésen igazolatlan hiányzása van, amíg az elõadásokat nem pótolja. A gyakorlat teljesítése kötelezõ, abból

felmentés nem adható.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: a képzéseken való részvétel, írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok teljesítése.

A tanúsítvány a falugondnoki, tanyagondnoki munkakör betöltését teszi lehetõvé.

Közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátorok és közösségi gondozók részére szervezett tanfolyam célja

a résztvevõk felkészítése arra, hogy a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex segítséget nyújtsanak a mindennapi

életvitelében, továbbá lehetõség szerint biztosítsák a meglévõ képességeinek megtartását, illetve fejlesztését.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelõen a közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott

személynek a foglalkoztatás kezdõ idõpontjától rendelkeznie kell az Intézet által kiadott közösségi pszichiátriai ellátással

kapcsolatos képzés tanúsítványával. A beiskolázással valósul meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/I. §-a szerinti felmentés.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi gondozók részére szervezett képzés 280 óra (160 óra elmélet, 120 óra

gyakorlat); a közösségi koordinátor képzés 320 óra (200 óra elmélet, 120 óra gyakorlat). A kiegészítõ közösségi koordinátor képzés

gondozói tanúsítvánnyal és felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk részére 90 óra (60 óra elmélet, 30 óra gyakorlat). Kiegészítõ

koordinátor képzés orvos és klinikai pszichológus diplomával rendelkezõk részére 50 óra (40 óra elmélet, 10 óra gyakorlat).

A képzésben résztvevõknek az elméleti tantárgyak, illetve a gyakorlat teljesítése alól felmentésre nincs lehetõségük.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátorok és közösségi gondozók részére szervezett tanfolyam

részletes tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a meghatározott modulok elméleti óráinak legalább 80%-án részt vett, teljesítette a

gyakorlatot, és mindegyik tereptanártól, tutortól együttes „záróvizsgára bocsátható” minõsítést kapott, valamint elkészítette az

általa teljesített modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzés írásbeli, majd ezt követõen

szóbeli, a kiegészítõ közösségi koordinátor képzés szóbeli vizsgával zárul. Az írásbeli vizsga központilag összeállított komplex teszt.

A szóbeli vizsgán a hallgatók az elõre elkészített gondozási terv alapján adnak számot a követelmények teljesítésérõl (koordinátorok

esetén két gondozási terv elkészítése szükséges).

A gondozási tervet legalább 15 nappal a záróvizsgát megelõzõen kell benyújtani a képzõhely felé. A gondozási terv

elkészítéséhez a résztvevõknek konzultációs lehetõséget kell biztosítani.

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 15. és 60. nap között kerülhet lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább

30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit.

A képzésen résztvevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány a közösségi

koordinátor, közösségi gondozó munkakörök betöltését teszi lehetõvé.

Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés

Az utcai szociális koordinátori munkát és gondozást végzõ személyek részére szervezett tanfolyam célja a résztvevõk felkészítése

arra, hogy az utcán elõforduló csoportok részére biztosítsák a megfelelõ szociális támogatást, segítsék az egészségi és szociális

krízishelyzetek kezelését és az igénybevevõket támogassák abban, hogy a társadalompolitikai intézményrendszer által kínált

lehetõségekkel élni tudjanak. Emellett segítsék elõ e csoportok társadalmi integrációját.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A képzés moduljai:

– utcai szociális gondozó képzés felsõfokú képesítéssel rendelkezõ személyek esetében: 98 óra (45 óra elmélet, 53 óra gyakorlat),

– kiegészítõ képzés középfokú végzettséggel rendelkezõ gondozók számára: 15 óra (összesen 113 óra, 60 óra elmélet, 53 óra

gyakorlat),

– kiegészítõ képzés a koordinátori munkakör betöltéséhez: 8 óra (összesen 106 óra, 53 óra elmélet, 53 óra gyakorlat),

– kiegészítõ képzés a koordinátori munkakör betöltéséhez: 8 óra.
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A kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ utcai szociális gondozók részére ajánlott.

A képzésben résztvevõknek az elméleti és gyakorlati tantárgyak alól felmentésre nincs lehetõségük.

A képzésben minden modulhoz külön vizsga tartozik. Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki az elméleti órák legalább

80%-án részt vett, teljesítette az intézménylátogatásokat és a terepgyakorlatot, valamint elkészítette az általa teljesített

modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot.

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 15. és 60. nap között kerülhet lebonyolításra. A képzõhely a pontos dátumról legalább

30 nappal korábban tájékoztatja a képzés résztvevõit.

Az utcai szociális koordinátori munkát és az utcai szociális gondozást végzõ személyek részére szervezett tanfolyam részletes

tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

A tanfolyamon résztvevõ személyek a tanfolyam elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány a

képzettségi, végzettségi szintet figyelembe véve utcai szociális gondozó és koordinátor, illetve utcai szociális gondozó tevékenység

ellátására jogosít.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Boldva Község Önkormányzata (3794 Boldva, Széchenyi út 5.) pályázatot hirdet a Szociális Alapszolgáltatási Központ (3794 Boldva,

Széchenyi út 5.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, idõsek nappali

ellátása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: mûködési területén szervezi és végrehajtja a társult

önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatait, ennek keretében önállóan irányítja az intézmény szakmai és gazdasági

tevékenységét.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– „B” kategóriás jogosítvány,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– helyismeret, a helyi szociális helyzet ismerete,

– határozott fellépés, rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Boldva Község Önkormányzatának címezve kell benyújtani

(3794 Boldva, Széchenyi út 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 187/2012.,

valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabai Gyula polgármester nyújt a (46) 399-022-es telefonszámon.

***

Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának képviselõ-testülete (1067 Budapest, Eötvös u. 3.) pályázatot

hirdet a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat (1068 Budapest, Király u. 82.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat egészének szakmai és gazdasági egyszemélyi

felelõs irányítása, továbbá az intézmény képviselete.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában a gyermekjóléti szolgálat-vezetõre elõírt felsõfokú

képesítés,

– szociális szakvizsga,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

– a magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (az intézmény) közalkalmazotti jogviszonyban áll,

vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázati feltételek alól felmentés nem adható.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a gyermekvédelem területén szerzett szakmai és vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz,

– a képesítést, a szakvizsgát és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, valamint a pályázati

anyagnak a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ sokszorosításához, továbbításához hozzájárul-e,

= pályázatának nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,
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= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint

– bérigényre vonatkozó nyilatkozat.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: családgondozó.

Bérezés: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. február 27.)

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros

Önkormányzatának címezve, Hassay Zsófia polgármester részére kell benyújtani (1067 Budapest, Eötvös u. 3.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezõ pályázatokat a Kjt. 20/A. §-ának (6) bekezdése és a 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet 1/A. §-ának (9)–(10) bekezdései alapján létrehozott elõkészítõ bizottság véleményezi, a pályázatokról Budapest Fõváros

VI. kerület Terézváros Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés napja.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt dr. Jandó Erzsébet fõosztályvezetõ (Polgármesteri Hivatal, 1067 Budapest,

Eötvös u. 3., telefon: 342-0923).

***

Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselõ-testülete (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.) pályázatot hirdet a

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ (5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

vezetõi irányítása a mûködési engedélyben rögzítettek szerint a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idõsek nappali

ellátása és a szociális foglalkoztatás stb. vonatkozásában.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális és az egészségügyi ellátás területén

betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– „B” kategóriás jogosítvány,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– helyismeret,

– szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes fényképes szakmai önéletrajz,

– a képesítéseket igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program (2 példányban, lefûzve),

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. március 26. napjától 2017. március 25. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók. A magasabb vezetõi pótlék összege a pótlékalap 250%-a.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 21.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 20.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselõ-testületének címezve (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.),

vagy

– személyesen Oláh Kálmán polgármester részére (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 565/2012, valamint a

munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a képviselõ-testület a pályázat feltételeit tartalmazó 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. §

(9) bekezdése alapján a pályázatok véleményezésére eseti bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: a polgármester (akadályoztatása

esetén az alpolgármester), a szociális bizottság elnöke, a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetõleg egyesület képviselõje, vagy a

szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lipták Péter nyújt a (68) 520-200-as telefonszámon.

Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselõ-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül

eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény

igazgatói (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8154 Polgárdi-Tekerespuszta.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az igazgató lényeges feladatai: az intézmény

gazdaságos – jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói döntéseknek megfelelõ – mûködtetése,

munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 6.3. , 6.4., 8.2., 9.3. pontja szerinti felsõfokú szakképzettség,

– egyéb feltételek a 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerint,

– értelmi fogyatékosok, idõskorúak, pszichiátriai betegek ellátása terén szerzett gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási

vagy letelepedési engedély,

– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú

végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló kinevezés,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok közjegyzõ által hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló, valamint a személyes adatait is tartalmazó szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez

hozzájárul/nem járul hozzá.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 11.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mátrahalmi Tibor, a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje

nyújt a (22) 522-529-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ

megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: I-17/2012, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ (8000 Székesfehérvár, III. Béla

király tér 1. ,levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.).

***

A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ

igazgatói (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az igazgató lényeges feladatai: az intézmény

gazdaságos – jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói döntéseknek megfelelõ – mûködtetése,

munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi

tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ, szociális menedzser, oklevéllel rendelkezõ

jogász, igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon,

– szakmai gyakorlat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási

vagy letelepedési engedély,

– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú

végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló kinevezés,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok közjegyzõ által hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló, valamint a személyes adatait is tartalmazó szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez

hozzájárul/nem járul hozzá.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 11.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mátrahalmi Tibor, a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje

nyújt a (22) 522-529-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ

megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: I-16/2012, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ (8000 Székesfehérvár, III. Béla

király tér 1., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.).

***

Gyomaendrõd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet a

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrõd, Csárdaszállás, Hunya (5500 Gyomaendrõd, Mirhóháti út 1–5.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése,

költséghatékony gazdálkodás, a munkáltatói, valamint kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlása. A szakmai,

gazdasági tevékenység és mûködés koordinálása, ellenõrzése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– szakmai önéletrajzot,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
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Bérezés: a Kjt. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap (a

megjelenés idõpontja: 2012. február 26.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot Gyomaendrõd Város polgármestere részére kell benyújtani (5500

Gyomanedrõd, Szabadság tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázat elkészítéséhez szükséges információkról érdeklõdni lehet Várfi András polgármesternél a (66) 386-122/131-es

telefonszámon.

***

Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/A) pályázatot hirdet a

Kerekegyerdõ Bölcsõde (6041 Kerekegyháza, Erdõ u. 31/A)

bölcsõdevezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézménybe járó gyermekek ellátásának megszervezése; az intézmény

mûködésének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása; a mûködtetés elõkészítése. A költségvetési szervek vezetõi

számára jogszabályban elõírt pénzügyi, gazdasági jogkörök felelõsségteljes ellátása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I/2/B. pontjában elõírt képesítés:

a) csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), vagy bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ),

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozói (OKJ), csecsemõ- és

gyermekgondozói (OKJ) vagy kisgyermekgondozó-nevelõi (OKJ) végzettséggel rendelkezõ intézetvezetõ, szakoktató,

védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:

– jó szervezõ, kommunikációs és kapcsolatteremtõ képesség,

– helyismeret,

– szociális szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a motivációs céljait is,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– az elõírt szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= pályázatának nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. május 31. napjától 2017. május 31. napjáig.

3. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 379



A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 20.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell

benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata jegyzõjének (6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/A). A borítékon kérjük feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 790-3/2012., illetve a munkakör megnevezését: „bölcsõdevezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A pályázat elbírálásának módja: a szakértõ bizottság az érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja. Véleményezésüket

követõen a pályázatokról Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Verosztáné Csorba Mónika aljegyzõtõl a (76) 546-040-es vagy a (70) 49-3271-es

telefonszámokon.

***

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a

Kiskunlacháza-Áporka Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 59/C)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: családsegítõ szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, házi szociális gondozás, szociális étkeztetés

Kiskunlacháza és Áporka települések közigazgatási területén.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézményvezetõ felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a

megbízás ideje alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett.

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség, és a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.

(IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában elõírt képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– a pályázó a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetõi megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe

kinevezhetõ.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. március 10. napjától 2017. március 9. napjáig.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. január 28.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 3 példányban, zárt borítékban személyesen vagy postai úton

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatához, Dr. Répás József polgármester részére kell benyújtani (2340 Kiskunlacháza, Kossuth

tér 1.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményezése alapján a kiskunlacházi képviselõ-testület dönt, Áporka Község Önkormányzata

képviselõ-testületének elõzetes véleménye, majd egyetértése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés idõpontja, legkésõbb 2012.

március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Dr. Répás József polgármester (telefon/fax: (24) 519-840, e-mail:

polgarmester@kiskunlachaza.hu).

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.) pályázatot hirdet a Nyírteleki

Szociális Szolgáltató Központ (4461 Nyírtelek, Puskin u. 2–4.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti – alaptevékenysége:

– szociális étkeztetés (Szt. 62. §),

– házi segítségnyújtás (Szt. 63. §),

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §),

– családsegítés (Szt. 64. §),

– nappali ellátás (Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pont),

– közösségi ellátás (Szt. 65/A. §),

– tanyagondnoki szolgáltatás (Szt. 60. §),

– ápolást, gondozást nyújtó intézmény – idõsek otthona (Szt. 67. §),

– családsegítés (Szt. 64. §).

Az intézmény – a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti – tevékenysége:

– gyermekjóléti szolgáltatás.

Az intézmény – az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti – tevékenysége:

– védõnõi szolgálat.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a kinevezést követõ –

2 éven belül történõ megszerzését,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése, valamint

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága, illetve Nyírtelek Város Önkormányzatának képviselõ-testülete, Kálmánháza

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Kótaj Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nagycserkesz

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Napkor Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nyírpazony

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nyírtura Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Sényõ Község

Önkormányzatának képviselõ-testülete megismerje, abba betekintsen,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. február 18.)

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetõi

pályázat” megjelöléssel, személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának

elnöke, Dr. Kovács Ferenc részére (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezeténél

személyesen (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.), illetve a (42) 506-070-es telefonszámon.

***

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya V., Fõ tér 6.) pályázatot hirdet a Tatabánya Megyei Jogú

Város Önkormányzata Tatabányai Egyesített Bölcsõdék (címe: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– a városban mûködõ tagbölcsõdék munkájának szakmai segítése és összehangolása,

– a jogszabályok, a szervezeti és mûködési szabályzat, szakmai rendelkezések végrehajtása, ellenõrzése,

– a bölcsõdék kihasználtságának folyamatos figyelemmel kísérése,

– a gyermekek élelmezésének és az élelmezési norma betartásának vizsgálata,

– a gyermekek egészségi állapotát, testi és szellemi fejlõdését befolyásoló tényezõk figyelemmel kísérése,

– továbbképzések szervezése és irányítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, kivéve státusz létrehozása, illetve megszüntetése,

– az egyes dolgozók munkaköri leírásainak elkészítése,

– az intézmény munkarendjének meghatározása,

– felel az intézmény gazdálkodásáért, a költségvetés által meghatározott kereteken belül önálló tevékenységet folytat,

– az intézmény ügyviteli és adminisztratív tevékenységének irányítása,

– az intézmény más szervek felé történõ képviselete,

– a munkafegyelem, valamint a munka-, tûz- és vagyonvédelmi elõírások betartásáról való gondoskodás,

– módszertani feladatok segítése,

– pályázatírás, külsõ pénzügyi források keresése.
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Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2. A) pontjában meghatározott szakirányú felsõfokú végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– „B” kategóriás jogosítvány,

– informatikai ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet használat).

A pályázathoz csatolni kell:

– a képesítést igazoló okirat másolatát,

– szakmai önéletrajzot is tartalmazó személyes önéletrajzot,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. február 6.)

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen, egy példányban kell

benyújtani Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címezve, dr. Bene Magdolna címzetes fõjegyzõ részére (2800

Tatabánya V., Fõ tér 6.). A borítékra kérjük ráírni: „pályázat a Tatabányai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõi feladat ellátására”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Népjóléti Bizottság véleménye alapján Tatabánya Megyei Jogú Város

Közgyûlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Rembeczkiné Schenk Evelin nyújt a (34) 515-745-ös telefonszámon.

***

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) pályázatot hirdet a fenntartásában

mûködõ Városi Óvoda és Bölcsõde (4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõi beosztással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ felelõs az óvodai és bölcsõdei feladatok

jogszabályban, alapító okiratban, belsõ szabályzatban foglaltaknak megfelelõ ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban

elõírt kötelezettségek teljesítéséért.

Pályázati feltételek:

– óvodapedagógusi végzettség,

– pedagógus szakvizsga,
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– legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg

óvodapedagógusi munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás,

– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

– a pályázó részletes szakmai életrajza,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hozzájárul-e pályázata nyilvános képviselõ-testületi ülésen történõ tárgyalásához,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól.

Bérezés: a Kjt. szerint. A magasabb vezetõi pótlék összege a pótlékalap 200%-a.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenéstõl számított 45. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. március 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen, 3 példányban, zárt borítékban Tiszacsege

Város Önkormányzat jegyzõjének címezve kell benyújtani (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Városi

Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselõ-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Füzesiné Nagy Zita jegyzõ nyújt az (52) 588-400-as telefonszámon.

***

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.) pályázatot hirdet a Városi

Bölcsõde (5430 Tiszaföldvár, Orgonás út 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– a Városi Bölcsõde szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenységének tervezése, szervezése

(az intézmény által ellátott alapfeladat: gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsõdei ellátás),

– az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok készítése,

– személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2. B) pontjában meghatározott képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló kapcsolatteremtõ, kommunikációs és irányító készség,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
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– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti

jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a pályázata elbírálásával kapcsolatos napirendi pont nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: kisgyermeknevelõ.

Juttatás: a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. számú melléklete szerint,

valamint magasabb vezetõi pótlék a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1.1.b. alpontja alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, Hegedûs István polgármesterhez

kell benyújtani (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Városi Bölcsõde vezetõi állására”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot a pályázat elõkészítõje által esetenként összehívott bizottság javaslatának

kialakítását követõen a képviselõ-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Hegedûs István polgármestertõl az (56) 470-017-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Tiszakécske Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6060 Tiszakécske, Kõrösi u. 2.) pályázatot hirdet az Egyesített

Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ (6060 Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenysége, feladatai:

– étkeztetés,

– házi segítségnyújtás,

– nappali ellátás,

– mikrotársulás keretében ellátja a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó

feladatokat,

– ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos otthon,

– egészségügyi alapellátás, védõnõi szolgálat,

– szakorvosi ellátás,

– központi orvosi ügyeleti szolgálat.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– intézményvezetõi és munkáltatói jogkör gyakorlásához kapcsolódó feladatok teljes körû ellátása,

– a szakmai feladatok ellátásának, végrehajtásának irányítása, ellenõrzése,

– az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztás koordinálása,

– az intézmény költségvetésének elkészítése és a fenntartó elé terjesztése,

– gondoskodás a költségvetési elõirányzatok jogszerû és szabályszerû felhasználásáról,

– gondoskodás az intézményben a szociális ellátások igénybevételének jogszerûségérõl,

– a hatályos jogszabályok által elõírt, az intézmény mûködtetéséhez szükséges dokumentumok elõkészítése, gondoskodás azok

betartásáról,
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– a fenntartó felé történõ beszámolási kötelezettség,

– gondoskodás az ellátottak érdekvédelmérõl.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ legalább 5 év szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– szociális szakvizsga,

– magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetõ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– szakmai életrajzot,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– a szakmai gyakorlat meglétérõl szóló igazolást,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenés idõpontja: 2012. február 19.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Tiszakécske Város Önkormányzatának képviselõ-testülete címére, Kovács Ernõ polgármester részére kell

benyújtani (6060 Tiszakécske, Kõrösi u. 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: „ESZI intézményvezetõi pályázat”;

– elektronikus úton a polgmester@tiszakecske.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Kovács Ernõ polgármesternél a (76) 441-412-es telefonszámon, vagy személyesen.

***

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) pályázatot hirdet a Rakamazi Gondozási

Központ (4465 Rakamaz, Arany János út 108.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a mentálhigiénés munkatárs munkakör ellátása mellett

az intézmény tevékenységének irányítása, munkájának koordinálása, jogszerû mûködésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó

gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és

egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,
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– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb vezetõi megbízást követõ két éven belül a szociális

szakvizsgát megszerzi,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képzettséget, a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hitelesített másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatával kapcsolatban az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását,

= a magasabb vezetõi megbízását követõ két éven belül a szociális szakvizsgát megszerzi (ha a pályázat benyújtásának

idõpontjában nem rendelkezik azzal),

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. május 16. napjától 2017. május 15. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt., valamint a munkáltató által meghatározott egyéb juttatások alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012.02.22.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás elnöke címére kell

benyújtani (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:

104/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a pályáztató által összehívott bizottság véleményezi. A kiírt feltételeknek

megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg, a pályázati meghallgatásról jegyzõkönyvet készít. A bizottság a megfelelõ

pályázókat a véleményével együtt a pályázatok elbírálására jogosult szerv elé terjeszti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Ernõ, Rakamaz város polgármestere nyújt a (42) 570-700-as

telefonszámon.

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

***

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) pályázatot hirdet a Tiszavasvári Többcélú

Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a szociális alap- és szakosított ellátást, a

gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást végzõ intézmény tevékenységének irányítása, munkájának koordinálása, jogszerû

mûködésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos

jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga megléte, vagy a magasabb vezetõi megbízást követõ két éven belül a pályázó vállalja annak letételét,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: idõsellátásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képzettséget, a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hitelesített másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatával kapcsolatban az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását,

= a magasabb vezetõi megbízását követõ két éven belül leteszi a szociális szakvizsgát (ha a pályázat benyújtásának

idõpontjában nem rendelkezik azzal),

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt., valamint a munkáltató által meghatározott egyéb juttatások alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenést követõ 45. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012.02.22.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás elnöke címére kell

benyújtani (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:

70/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a pályáztató által összehívott bizottság véleményezi. A kiírt feltételeknek

megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg, a pályázati meghallgatásról jegyzõkönyvet készít. A bizottság a megfelelõ

pályázókat a véleményével együtt a pályázatok elbírálására jogosult szerv elé terjeszti. A javaslatok alapján a Tiszavasvári Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa mint munkáltató dönt. Csak a hiánytalanul benyújtott pályázatok tekinthetõek érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári polgármestere nyújt a (42) 520-500-as

telefonszámon.

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete, Acsád

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9746 Acsád, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény, illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. vagy 8.2. vagy 9.3. vagy 10.3. pontjában elõírt szakirányú

szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás és/vagy az egészségügyi

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 134/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ;

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény, Gencsapáti

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9721 Gencsapáti, Bem J. u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész II/2., II/2/a. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, és/vagy a közoktatás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– a pályázóval szemben nem állnak fenn a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §

(8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– gyermekvédelem területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

– a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.
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A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné Dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 142/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Vas Megyei Idõsek Otthona, Hegyfalu

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás és/vagy az egészségügyi

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
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– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követõen, várhatóan legkorábban 2012. április 1. napjától

tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 139/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ;

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Vas Megyei Szakosított Otthon, Ivánc

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 1–3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. vagy 8.2. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás és/vagy az egészségügyi

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 138/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona, Sajtoskál

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

3. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 393



A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9632 Sajtoskál, Rákóczi F. u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9.3. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás és/vagy az egészségügyi

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 137/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola, Szombathely

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész II/1., II/2., II/3. pontjában elõírt szakirányú

szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, és/vagy a közoktatás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– a pályázóval szemben nem állnak fenn a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §

(8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– gyermekvédelem területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

3. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 395



– a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követõen, várhatóan legkorábban 2012. április 1. napjától

tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné Dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 141/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet, Szombathely

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Gagarin u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. vagy 8.2. vagy 9.3. pontjában elõírt szakirányú

szakképzettség,
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– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás és/vagy az egészségügyi

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 136/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Vas Megyei Idõsek Otthona, Táplánszentkereszt

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. vagy 8.2. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás és/vagy az egészségügyi

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 140/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

***

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Vas Megyei Idõsek Otthona és Gondozóháza, Vasvár

intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. április 1-jétõl 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Petõfi S. u. 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû, takarékos és törvényes mûködtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a

döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás és/vagy az egészségügyi

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális ellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §

(7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követõ 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére,

feltéve, ha az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül annak letétele alól,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördõsné dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

fõosztályvezetõ-helyettese nyújt a (94) 515-740-es telefonszámon.
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A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére

történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 135/2012., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

– személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére, Vas megye, 9700 Szombathely,

Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §

(9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõen a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább

háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság meghallgatja, a pályázatokat

véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények

és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
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