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Jogszabályok

2006. évi XCIV.
törvény

a tûz elleni védekezésrõl,
a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló

1996. évi XXXI. törvény módosításáról*

1. § (1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl
és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továb-
biakban: Ttv.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A viszonosság fennállása tekintetében az igazság-
ügyért felelõs miniszter, a külpolitikáért felelõs miniszter
és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
együttes nyilatkozata az irányadó.”

(2) A Ttv. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti
részeire.”

2. § (1) A Ttv. 4. §-ának l) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„l) tûzvédelmi biztonságossági követelmény: tûzvédel-

mi biztonságossági követelményt megállapító jogszabály,
európai közösségi jogi aktus vagy honosított harmonizált
szabvány;”

(2) A Ttv. 4. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„m) megfelelõségi igazolás: az építési termékek mû-

szaki követelményeire és megfelelõségi igazolására
vonatkozó külön jogszabályban meghatározott igazolás.”

3. § A Ttv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A tûzvédelmi hatóságként külön jogszabályban

kijelölt hatóság (a továbbiakban: tûzvédelmi hatóság)
jár el.”

4. § (1) A Ttv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„13. § (1) Forgalomba hozni, beépíteni, használni és
készenlétben tartani csak megfelelõségi igazolással ren-
delkezõ építési terméket, tûzvédelmi megfelelõségi tanú-
sítvánnyal rendelkezõ tûzoltó-technikai terméket, tûz-
vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést
(a továbbiakban együtt: termék) lehet.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 13-i ülésnapján fo-
gadta el.

(2) Ha a tûzoltó-technikai termékre nincs tûzvédelmi
biztonságossági követelmény, azt csak a tûzvédelmi ható-
ság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye alapján lehet
forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben
tartani.

(3) Az e törvényben meghatározott technikai jellegû
elõírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek,
amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy
Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak forgalomba,
vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapo-
dásban (a továbbiakban: EGT-megállapodás) részes vala-
mely EFTA-államban állítottak elõ, az ott irányadó elõírá-
soknak megfelelõen, feltéve, hogy az irányadó elõírások a
közbiztonság, illetve az emberi egészség és élet védelme
tekintetében az e törvényben meghatározottal egyenértékû
védelmet nyújtanak.

(4) A hatósági engedélyezést megalapozó vizsgálati
eljárásra a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány kiadá-
sára vonatkozó szabályok az irányadók.

(5) A megfelelõségi igazolást, a tûzvédelmi megfelelõ-
ségi tanúsítványt, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
hatósági engedélyt vissza kell vonni, ha a termék nem felel
meg a megfelelõségi igazolásban, a tûzvédelmi megfelelõ-
ségi tanúsítványban vagy a hatósági engedélyben megálla-
pított követelményeknek.

(6) Az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve
Törökországon kívüli harmadik országból származó tûz-
oltó-technikai termék, tûz- vagy robbanásveszélyes készü-
lék, gép, berendezés forgalmazásához, használatához,
beépítéséhez, készenlétben tartásához a tûzvédelmi ható-
ság hatósági engedélye szükséges.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott hatósági engedély
tûzvédelmi megfelelõséget igazoló vizsgálati jegyzõ-
könyv alapján adható meg.”

(2) A Ttv. 13/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13/A. § (1) Termék tûzvédelmi megfelelõsége tekinte-

tében a Kormány által rendeletben kijelölt piacfelügyeleti
hatóság (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) jár el.

(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja,
hogy a rendeltetésszerûen használt termék tûzvédelmi
szempontból veszélyezteti a biztonságot, megtiltja annak
forgalomba hozatalát, forgalmazását, felhasználását, és
piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.

(3) A megfelelõségi igazolással, tûzvédelmi megfelelõ-
ségi tanúsítvánnyal vagy a 13. § (2) bekezdésében megha-
tározott hatósági engedéllyel nem rendelkezõ termék for-
galomba hozatalát a piacfelügyeleti hatóság megtiltja, és
piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.”

5. § A Ttv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A tûzvizsgálat a tûz keletkezési idejének,

helyének és okának felderítésére irányuló tûzvédelmi
hatósági tevékenység.

(2) A tûzvédelmi hatóság bûncselekmény gyanúja ese-
tén értesíti az illetékes rendõri szervet, amennyiben a bûn-
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cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
személy katona, az illetékes katonai nyomozó hatóságot.

(3) A tûzvédelmi hatóság a rendõrség kiérkezéséig köte-
les biztosítani a tûzeset helyszínét, továbbá azoknak a dol-
goknak az õrzését, amelyek a bûncselekmény gyanújának
bizonyítékául szolgálnak.”

6. § A Ttv. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az
(1) bekezdésben felsoroltaknak a jogszabályban meghatá-
rozott tûzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tûzvé-
delmi ellenõrzés lehetõségét.”

7. § (1) A Ttv. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánsze-
mélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezeteknek a létesítmények, az építmé-
nyek, a technológiai rendszerek megvalósításával, üze-
meltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk
kell a jogszabályokban meghatározott tûzvédelmi követel-
mények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelõzésének és elhárítá-
sának feltételeirõl.”

(2) A Ttv. 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek]
„a) a közvetlen tûzvédelmüket szolgáló – jogszabály-

ban, hatósági határozatban elõírt – tûzvédelmi berende-
zést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan
üzemképes állapotban tartani, idõszaki ellenõrzésükrõl,
valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról
gondoskodni;”

(3) A Ttv. 18. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek]
„c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tûzesetek meg-

elõzésének és oltásának, valamint a mûszaki mentésnek
jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;”

8. § A Ttv. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondos-
kodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben
részt vevõ családtagjaik) a jogszabályokban meghatáro-
zott elõírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a
létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevõi a tûzvédel-
mi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.”

9. § A Ttv. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A tûzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenysé-
get, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség
vagy a szabadtér tûzveszélyességi osztályba sorolásának

megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése
elõtt legalább tizenöt nappal a kezdeményezõ a tûzvédelmi
hatóságnál köteles bejelenteni.”

10. § A Ttv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A felelõs tervezõ köteles a tervekhez tûzvédelmi
fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogsza-
bályokban, hatósági határozatokban foglalt követelmé-
nyek kielégítését.”

11. § A Ttv. 23. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
irányító tevékenysége

23. § (1) A tûzvédelem és a mûszaki mentés, valamint
a tûzoltóság tevékenységének központi irányítását
– a 24. §-ban foglaltak kivételével – a katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter a központi katasztrófa-
védelmi szerv vezetõje útján gyakorolja.

(2) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
(1) bekezdésben meghatározott irányító jogköre – a bá-
nyák föld alatti részei és a (3) bekezdésben meghatározot-
tak kivételével – a tûzvédelmet és a mûszaki mentést ellátó
és az abban közremûködõ valamennyi szervre, minden
tûzvédelmi és mûszaki mentési ügyre és tevékenységre
kiterjed.

(3) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
jogköre a Magyar Honvédség létesítményei tekintetében
nem terjed ki a 24. § d) pontjában meghatározott rendel-
kezésre.”

12. § (1) A Ttv. 24. §-ának felvezetõ szövegrésze helyé-
be a következõ szövegrész lép:

„24. § A katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter”

(2) A Ttv. 24. §-ának c) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter]
„c) kezdeményezi a központi katasztrófavédelmi szerv

vezetõjének javaslatára a települési önkormányzat kép-
viselõ-testületénél a hivatásos önkormányzati tûzoltóság
létrehozását és megszüntetését, és gyakorolja az ezekkel
összefüggõ egyetértési jogot;”

13. § (1) A Ttv. 24/A. §-át megelõzõ alcím helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A központi katasztrófavédelmi szerv vezetõjének
irányító tevékenysége”

(2) A Ttv. 24/A. §-a felvezetõ szövegének helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„24/A. § A központi katasztrófavédelmi szerv vezetõje”
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14. § (1) A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tûzoltósággal rendelkezõ
települési, fõvárosban a fõvárosi önkormányzat képviselõ-
testülete]

„a) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével megszüntetheti a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóságot. Erre vonatkozóan a miniszter
részére a központi katasztrófavédelmi szerv vezetõje tesz
javaslatot;”

(2) A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tûzoltósággal rendelkezõ
települési, fõvárosban a fõvárosi önkormányzat képviselõ-
testülete]

„c) a fõvárosban a központi katasztrófavédelmi szerv
vezetõje véleményének kikérésével kinevezi és felmenti
a hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnokot, gyako-
rolja a vele kapcsolatos – jogszabályban meghatározott –
munkáltatói jogköröket;

d) a területi katasztrófavédelmi szerv véleményének
kikérésével kinevezi és felmenti a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos
– jogszabályban meghatározott – munkáltatói jogkö-
röket;”

(3) A Ttv. 28. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tûzoltósággal nem rendel-
kezõ települési önkormányzat képviselõ-testülete]

„a) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével hivatásos önkormányzati tûzoltó-
ságot hozhat létre;”

15. § A Ttv. 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tûzoltóság]
„b) a Kormány által rendeletben meghatározott tûzvé-

delmi hatósági feladatokat lát el.”

16. § A Ttv. 34. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkéntes tûzoltóság a települési önkormányzat
vagy az önkormányzati társulás és a tûzoltó egyesület által
közösen alapított köztestület (Ptk. 65. §), amely tûzoltási
és mûszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetõ
készenléti szolgálatot lát el, és önálló mûködési területtel
rendelkezik. A mûködési terület megállapítását a székhely
szerinti települési önkormányzat képviselõ-testülete kez-
deményezi a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszternél.

(2) Az önkéntes tûzoltóság parancsnokát a területi ka-
tasztrófavédelmi szerv vezetõje véleményének kikérése
mellett a köztestület nevezi ki.”

17. § A Ttv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A létesítményi tûzoltóság a fenntartó szervezetén
belül, annak szervezeti egységeként, gazdasági társaság-
ként vagy kooperációs társaságként, illetve más nonprofit
gazdasági társaságként is mûködhet.”

18. § A Ttv. 37. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az önkéntes és a létesítményi tûzoltó kiesett jövedelme,
illetve az általa elszenvedett kár megtérítésére, illetõleg
kártalanítására, ha az igénybevétel]

„b) a mûködési területen kívül történt, akkor külön jog-
szabályban meghatározott módon a központi katasztrófa-
védelmi szerv köteles, amennyiben azok más jogviszony-
ból nem térülnek meg.”

19. § (1) A Ttv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos önkormányzati tûzoltóság mûködésé-
nek és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az
illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként,
a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati
formában a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium útján biztosítja. A pá-
lyázat – a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisz-
ter által rendeletben szabályozott feltételek szerint – a fej-
lesztési költség egészére vagy annak meghatározott részé-
re irányulhat.”

(2) A Ttv. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A hivatásos és az önkéntes tûzoltóság fenntartásá-
val és mûködésével kapcsolatos rendkívüli kiadások fede-
zetére a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
által felügyelt fejezet költségvetésében elkülönített tarta-
lékalapot kell biztosítani. Ebbõl kell gondoskodni a mûkö-
dési területen kívüli vonulások költségeirõl, illetõleg a
szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet
szenvedett tûzoltók kártérítésérõl.”

(3) A Ttv. 41. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A hivatásos tûzoltóság tagja, illetõleg a hivatásos
tûzoltó, valamint az önkéntes tûzoltóság tisztségviselõi
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által
rendeletben elõírt képesítés megszerzése során a kataszt-
rófák elleni védekezésért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium tûzoltó szakiskoláiban tandíjmentességet
élveznek. A képzéssel kapcsolatos egyéb költségek fede-
zetét a hivatásos tûzoltóság tagja, illetõleg a hivatásos tûz-
oltó, valamint az önkéntes tûzoltóság tisztségviselõi eseté-
ben a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium biztosítja, más hallgatók eseté-
ben a küldõ szerv vagy a hallgató viseli.”
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20. § A Ttv. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A tûzvédelmi hatóság tûzvédelmi bírságot a jogsza-
bályban elõírt tûzvédelmi kötelezettségek megsértése ese-
tén szabhat ki.”

21. § A Ttv. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„44. § (1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosí-
tási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 1. számú
melléklete „A” részének 3–5., 6. a) és 7–11. pontjaiban,
valamint a „B” részének b), d)–e) alpontjaiban meghatáro-
zott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak
1,5%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes
tûzoltóságok részére a laktanya építési beruházáshoz, a
tûzoltáshoz és mûszaki mentéshez, valamint a katasztrófák
elleni védekezésért felelõs miniszter által felügyelt tûzjel-
zési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök
létesítésére és az általa alapított, a szakágazat képzési fel-
adatait ellátó oktatási intézmény részére tûzoltó célú szak-
képzéséhez szükséges technikai eszközök, felszerelések
fejlesztésének, felújításának céljára – a központi költség-
vetésbe befizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésére kö-
teles az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban szék-
hellyel rendelkezõ, vagy harmadik országbeli biztosító
magyarországi fióktelepe, valamint a határon átnyúló szol-
gáltató is, ha a kockázat felmerülésének helye a Magyar
Köztársaság.

(3) A tûzvédelmi bírságból származó bevételek is kizá-
rólag az (1) bekezdésben meghatározott célokra használ-
hatók fel.”

22. § (1) A Ttv. 46. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A központi katasztrófavédelmi szerv és szervei,
valamint a tûzoltó szakiskolák használatában lévõ ingatla-
nok és ingóságok állami tulajdont képeznek.

(2) A területi katasztrófavédelmi szervet, valamint a
tûzoltó szakiskolát ingyenes használati jog illeti meg
a használatukban lévõ, de nem állami tulajdonban álló
ingatlanok és ingóságok tekintetében.”

(2) A Ttv. 46. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A tûzoltóság vonatkozásában központi gazdálkodás
körébe tartoznak:]

„d) a területi katasztrófavédelmi szerv javítómûhelyei-
nek felszerelése, berendezése, alkatrészkészlete;”

(3) A Ttv. 46. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés a)–b) és e) pontjában említett költ-
ségvetési eszközzel a központi katasztrófavédelmi szerv,
a c)–d) pontokban foglaltakkal a területi katasztrófavédel-
mi szerv gazdálkodik.”

23. § A Ttv. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) Azt a természetes személyt, aki a külön jog-

szabályban meghatározott feltételeknek megfelel, kérel-
mére a központi katasztrófavédelmi szerv veszi fel a tûz-
védelmi szakértõi névjegyzékbe (a továbbiakban: név-
jegyzék).

(2) A névjegyzék a tûzvédelmi szakértõ következõ ada-
tait és a szakértõ tevékenységére vonatkozó tényeket tar-
talmazza:

a) név, születési név,
b) anyja neve,
c) születési hely és idõ,
d) lakcím (postacím, telefon, telefaxszám, e-mail),
e) elérhetõségi cím (postacím, telefon, telefaxszám,

e-mail),
f) tûzvédelmi szakterületek megnevezése,
g) szakértõi igazolvány száma, a kiadás és érvényes-

ségi idõpontja.
(3) A névjegyzékben szereplõ a), e), f) és g) pont sze-

rinti adatok nyilvánosak.
(4) A névjegyzéket vezetõ szerv a szakértõt e minõségé-

nek igazolására a névjegyzékbe történõ felvétellel egyide-
jûleg tûzvédelmi szakértõi igazolvánnyal látja el.

(5) A szakértõ szakértõi tevékenységének megszünteté-
se, illetõleg halála esetén adatainak a névjegyzékben törté-
nõ kezelését meg kell szüntetni. Az adatokat a névjegyzék-
ben történõ kezelés megszüntetésétõl számított legfeljebb
5 évig a központi katasztrófavédelmi szerv a szakértõi
vélemény jogszerûségének késõbbi ellenõrzése céljából
tovább tárolhatja.”

24. § (1) A Ttv. 47. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg:]

„a) a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezete-
ket, továbbá a tûzvédelmi hatóság tevékenységének rész-
letes szabályait;”

(2) A Ttv. 47. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, és a következõ h) ponttal egé-
szül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg:]

„g) a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti ható-
sági feladatokat ellátó szervet, továbbá a tûzvédelemmel
kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárás részletes sza-
bályait;

h) a központi és a területi katasztrófavédelmi szervet.”

(3) A Ttv. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezé-
sért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg:

1. az Országos Tûzvédelmi Szabályzatot,
2. a tûzvédelmi szakértõi tevékenység szabályait,
3. a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokat,
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4. a tûzoltók és a tûzvédelmi szervezetek tagjainak
képesítési követelményeit, képzési rendszerét,

5. a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási
ágakat, munkaköröket és a szakvizsga részletes
szabályait,

6. a központi költségvetési elõirányzat terhére igé-
nyelhetõ beruházási, fejlesztési támogatás pályá-
zati rendszerét,

7. Riasztási és Segítségnyújtási Terv részletes szabá-
lyait, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tûzoltóságok mûködési területét, valamint a tûzol-
tóságok vonulásaival kapcsolatos költségek meg-
térítésének szabályait,

8. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központi-
lag finanszírozott létszámát,

9. azon technikai eszközök körét, amelyek beszerzé-
sét a katasztrófák elleni védekezésért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium szervezésében
vagy útján lehet igényelni és a beszerzés pályázati
feltételeit,

10. a tûzoltási, mûszaki mentési és az ezekhez kapcso-
lódó tûzvédelmi technika tervezésének, fejleszté-
sének, rendszeresítésének, felülvizsgálatának és
javításának követelményeit és ellenõrzési rend-
szerét,

11. a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevé-
kenységének szabályait,

12. a tûzvédelmi szabályzat általános elveit,
13. a tûzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tûzvé-

delmi berendezések, tûzoltó szakfelszerelések
rendeltetéstõl eltérõ használatának szabályait,

14. a tûzoltóságok által végezhetõ szolgáltatások kö-
rét és szabályait,

15. a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzé-
sére vonatkozó szabályokat,

16. az európai közösségi jogi aktusok, honosított har-
monizált szabványok által nem szabályozott tûz-
oltó-technikai termék vonatkozásában a tûzvédel-
mi biztonságossági követelményeket,

17. a Magyarországon mûködõ polgári repülõterek
tûzoltó védelmi kategóriáját biztosító szervezetek
mûködésére, fenntartására, fejlesztésére, szemé-
lyi és technikai feltételeire vonatkozó részletes
szabályokat,

18. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok illeté-
kességi területét,

19. a hivatásos tûzoltóságok Szolgálati Szabályzatát,
20. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok és az ön-

kéntes tûzoltóságok készenlétben tartandó legki-
sebb gépjármû és technikai eszköz állományát, és
mûszaki megfelelõségük ellenõrzésének rendjét,

21. a tûzoltóságok Szerelési Szabályzatát,
22. a tûzoltósport versenyszabályzatát,
23. a tûzvédelem mûszaki követelményeinek megálla-

pítását.”

(4) A Ttv. 47. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kapnak az érintett miniszterek,
hogy a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter-
rel egyetértésben rendeletben állapítsák meg a tûzvédelem
és a mûszaki mentés ágazatukra vonatkozó különös szabá-
lyait.”

(5) A Ttv. 47. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezé-
sért felelõs miniszter, hogy

a) a tûzoltóságok és a Magyar Honvédség tûzvédelmi
szerveinek együttmûködési rendjét a honvédelemért fele-
lõs miniszterrel,

b) a Ferihegyi Repülõtéri Tûzoltóság mûködésére,
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó szabályokat a
közlekedéspolitikáért felelõs miniszterrel,

c) az erdõk tûzvédelmére vonatkozó szabályokat az
erdõgazdálkodásért felelõs miniszterrel egyetértésben ren-
deletben állapítsa meg.”

25. § A Ttv. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„49. § A tûzvédelmi szabályzatokat az errõl szóló mi-
niszteri rendelet hatálybalépését követõ hat hónapon belül
kell kiadni.”

Záró rendelkezések

26. § E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba, és ezzel
egyidejûleg hatályát veszti:

a) a Ttv. 4. §-ának f) pontja, 14. §-át megelõzõ cím,
45. §-a, 47. §-ának (3), valamint (5) bekezdése, a
48. §-ának (2), valamint (4) bekezdése,

b) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 42. §-a,
43. §-ának (2) bekezdése,

c) a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi I. törvény
40. §-a,

d) az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 36. §-a,

e) a katasztrófavédelemmel összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény 4–7. §-a,
9. §-a, 11. §-a és 18. §-a.

27. § A törvény tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgálta-
tásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. jú-
nius 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2006. évi XCV.
törvény

az Országos Területrendezési Tervrõl szóló
2003. évi XXVI. törvény, valamint a Balaton

Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési

Szabályzat megállapításáról szóló
2000. évi CXII. törvény módosításáról*

1. § Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003.
évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 1/6. számú
„A repülõterek besorolása” címû mellékletének a „Keres-
kedelmi (nemzetközi) repülõtérré fejleszthetõ repülõ-
terek” alcíme a „Szeged” szövegrészt követõen a „Veszp-
rém-Szentkirályszabadja” szövegrésszel egészül ki.

2. § A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
39. §-ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[39. § A közlekedési létesítmények és védõsávjai alöve-
zetén (I-l):]

„l) a meglévõ négy repülõtér
la) Sármelléken nemzetközi kereskedelmi repülõtérként,
lb) Siófok-Kilitin kereskedelmi (nemzetközi) repülõ-

térré fejleszthetõ repülõtérként,
lc) Veszprém-Szentkirályszabadján kereskedelmi (nem-

zetközi) repülõtérré fejleszthetõ repülõtérként,
ld) Tapolcán nem kereskedelmi (a tulajdonos, illetve az

üzemeltetõ kezdeményezésére kereskedelmi repülõtérré
nyilvánítható) repülõtérként
megtartandó és fejlesztendõ;”

3. § A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kempingek területének más célra történõ igény-
bevétele csak zöldterületként 4%-os beépítettséggel vagy
a turizmus fejlesztését szolgáló vegyes területen, üdülõ-
házas üdülõterületen, illetve a különleges területfelhasz-
nálási egységek közül a vízpart-rehabilitációs szabályo-
zási követelményekben meghatározottakban

a) közvetlen Balaton-parti kapcsolat esetén 15%-os
beépítettséggel;

b) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási köve-
telményekkel érintett, eredetileg közvetlen Balaton-parti
kapcsolattal rendelkezõ területen a visszamaradó telekre
meghatározott területfelhasználási egység vízpart-rehabi-
litációs szabályozási követelményekben meghatározott
beépítési százalékával, ha közvetlen parti kapcsolatáról
30 m széles közhasználatú parti sétány kialakítására alkal-
mas zöldterület területfelhasználási egység kisajátítása
céljából lemondott;

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 13-i ülésnapján fogadta el.

c) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási köve-
telményekkel érintett, közvetlen Balaton-parti kapcsolat-
tal nem rendelkezõ területen meghatározott területfelhasz-
nálási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követel-
ményekben meghatározott beépítési százalékával;

d) a Balatoni Kiemelt Üdülõkörzet partközeli települé-
seinek területén lévõ balatoni vízpart-rehabilitációs szabá-
lyozási követelményekkel nem érintett területen a telepü-
lésrendezési tervekben meghatározható beépítési szabá-
lyok szerint
történhet.”

4. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az OTrT. 1/6. számú „A repülõterek besorolá-
sa” címû mellékletének a „Közös felhasználású katonai és
polgári repülõterek” alcímû részébõl a „Szentkirálysza-
badja” szövegrész hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
232/2006. (XI. 24.) Korm.

rendelete
a Területpolitikai Kormányzati Hivatal

megszüntetésérõl és jogutódlásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésének c) pontja
alapján a kormányzati irányítás korszerûsítésével megszû-
nõ, országos hatáskörû államigazgatási szerv feladatainak
további ellátása érdekében az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A Kormány a Területpolitikai Kormányzati Hivatalt
2006. december 31. napjával megszünteti.

(2) A Területpolitikai Kormányzati Hivatal általános
jogutódja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium.

2. §

(1) E rendelet 2006. december 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 5. §-a (4) bekezdésének a) pontja;

b) a területpolitika kormányzati koordinációjáért fele-
lõs politikai államtitkár feladat- és hatáskörérõl, valamint
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a Területpolitikai Kormányzati Hivatal létrehozásáról
szóló 294/2004. (X. 28.) Korm. rendelet;

c) a kistérségi megbízottak és a regionális koordináto-
rok jogállásának és tevékenységének részletes szabályai-
ról szóló 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet;

d) az országos jelentõségû területfejlesztési progra-
mokra szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhaszná-
lásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.)
Korm. rendelet 18. §-ának (2) bekezdésében az „és a Terü-
letpolitikai Kormányzati Hivatal” szövegrész;

e) a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet mellékletében a „Te-
rületpolitikai Kormányzati Hivatal” szövegrész;

f) a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok pályázati rendszerben törté-
nõ felhasználása összehangolásának rendjérõl szóló
24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 8. §-ának (4) bekezdésé-
ben az „ , a Területpolitikai Kormányzati Hivatal” szöveg-
rész;

g) a területfejlesztési önkormányzati társulások mûkö-
déséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló
61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének
b) pontja és 5. §-a;

h) a terület- és vidékpolitika kormányzati koordináció-
jával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 142/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 3–4. §-a.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
5/2006. (XI. 17.) ÖTM

rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok technikai

eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására,
javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes

szabályairól szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet
módosításáról

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekez-
dés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok technikai esz-
közeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítá-
sára vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályai-
ról szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(5) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.
A központi támogatás december 31-én feladattal terhelt
maradványával a tárgyévet követõ december 31-ig kell el-
számolni.”

2. §

Azt a helyi önkormányzatot, amely az R. szerinti támo-
gatással 2006. június 30-ig nem számolt el, nem terheli
visszafizetési kötelezettség, amennyiben a támogatásról az
R. e rendelet 1. §-ával megállapított 7. § (5) bekezdése sze-
rinti határidõig elszámol.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
6/2006. (XI. 20.) ÖTM

rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben

tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz
állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet

és a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési
tevékenységének szabályairól szóló

1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról*

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
7/2006. (XI. 23.) ÖTM

rendelete
a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos

önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok mûködési
területérõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival

kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló
57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról**

* A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2006. november 20-án megje-
lent 141. számában fellelhetõ.

** A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2006. november 23-án megje-
lent 143. számában fellelhetõ.
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
8/2006. (XI. 23.) ÖTM

rendelete
az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához

szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának eljárási rendjérõl

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005.
évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. § (8) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

1. §

(1) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl és az ah-
hoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
11. számú mellékletének 13. pontjában meghatározott in-
gatlan-értékbecslés szakterületen, valamint az R. 1. számú
melléklet 3. pontjában meghatározott ipari baleset-meg-
elõzési igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazo-
lására irányuló eljárás során e rendelet szabályait kell al-
kalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában kérelmezõ az a természe-
tes személy, aki a Szaktv. 3. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján az igazságügyi ingatlan-értékbecslõ, valamint
az ipari baleset-megelõzési szakértõi tevékenység folyta-
tásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegé-
nek igazolása iránt kérelmet (a továbbiakban: kérelem)
nyújt be.

2. §

(1) A szakterületen szerzett szakmai gyakorlat szakirá-
nyú jellegének igazolása kérelemre történik.

(2) A kérelmet
a) az ingatlan-értékbecslés tekintetében az önkormány-

zati és területfejlesztési miniszterhez (a továbbiakban: mi-
niszter),

b) az ipari baleset-megelõzés tekintetében az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatósághoz
kell benyújtani.

3. §

(1) A kérelem tartalmazza:
a) a kérelmezõ
aa) személyazonosító adatait (név, születési hely és

idõ, anyja neve, lakcíme),

ab) az R. szerinti felsõfokú végzettségét, szakképesíté-
sét igazoló oklevelének számát és keltét (szak, kar feltün-
tetésével),

ac) szakképesítésének megnevezését,
ad) tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel ren-

delkezik),
ae) jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét;
b) az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterü-

let(ek) megnevezését.

(2) A kérelem tartalmazhatja a szakmai mûködés és a
szaktudás megítéléséhez szükséges egyéb adatokat (külö-
nösen: a szakmai publikációk témáját, megjelenésének
idõpontját és helyét).

(3) A kérelemhez csatolni kell:
a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosí-

tott okirat esetében a magyar nyelvû fordítás hiteles máso-
latát);

b) a szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a kérelme-
zõ szakmai tevékenységének részletes leírását, a kérelme-
zõ által betöltött munkakörök pontos naptári idõtartam
szerinti meghatározásával;

c) a szakmai mûködésrõl az e rendelet 4. §-a szerinti
igazolásokat.

4. §

(1) Az R.-ben elõírt gyakorlati idõ meglétének igazolá-
sára

a) munkaviszony, köztisztviselõi, közalkalmazotti, hi-
vatásos szolgálati jogviszony keretében végzett tevékeny-
ség esetén a munkáltató,

b) megbízási jogviszonyban végzett tevékenység ese-
tén a megbízó,

c) gazdasági társaság tagjaként, illetõleg alkalmazott-
jaként végzett tevékenység esetén a gazdasági társaság,

d) igazságügyi szakértõi intézményben vagy szervezet
keretében szakértõjelöltként dolgozó kérelmezõ esetén az
intézmény vagy szervezet vezetõje
által kiállított igazolás kérelemhez csatolása szükséges.

(2) Az (1) bekezdésben említett igazolás tartalmazza:
a) a kérelmezõ személyazonosító adatait (név, születési

hely és idõ, anyja neve);
b) a kérelmezõ által betöltött munkakör megnevezését;
c) a jogviszony fennállásának pontos naptári idõtarta-

mát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel);
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti kérelmezõ esetén

az igazságügyi szakértõi intézmény vagy szervezet nyilat-
kozatát arról, hogy a kérelmezõ legalább napi 6 órás idõ-
tartamban végzi tevékenységét.

(3) Egyéni vállalkozó kérelmezõ esetén hatósági bizo-
nyítvány szükséges annak igazolására, hogy az egyéni vál-
lalkozó tevékenységi köre mely idõponttól terjed ki az iga-
zolni kívánt szakirányú tevékenységre.
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(4) Szakmai gyakorlat idõtartamát közszolgálati, közal-
kalmazotti, hivatásos jogviszonyban vagy munkaviszony-
ban álló kérelmezõ esetén a munkáltató részletes leírása
igazolja, amely a foglalkoztatástól függõen a kérelmezõ
jelenlegi, illetve korábbi munkáltatójától származhat. A
szakmai gyakorlat idõtartamát más foglalkoztatás esetén
igazolható munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról
szóló szerzõdéssel vagy egyéb, a munkavégzés igazolásá-
ra alkalmas és a szakmai gyakorlati idõtartamát alátámasz-
tó dokumentummal kell igazolni.

5. §

(1) Szakmai gyakorlati idõn az R. által elõírt szakirány-
nak megfelelõ egyetemi (fõiskolai) végzettség, valamint a
további szakképesítés megszerzése után, a kérelem be-
nyújtását megelõzõen fennálló, a megjelölt szakterületen
eltöltött gyakorlati idõt kell érteni.

(2) Szakmai gyakorlati idõként az e rendelet 4. § (1) be-
kezdés d) pontja szerinti szakértõjelölt esetében az alkal-
mazotti vagy más jogviszonyban, legalább napi 6 órás idõ-
tartamban végzett tevékenységet kell figyelembe venni.

(3) A szakmai gyakorlati idõbe nem számítható be a
megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó fizetés nélküli
és rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, illetve a
gyermekgondozási díj és – a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény 21. §-a szerinti keresõtevé-
kenység kivételével – a gyermekgondozási segély folyósí-
tásának idõtartama.

6. §

(1) Az R. által elõírt szakmai gyakorlati idõ szakirányú
jellegének megléte esetén a kérelem benyújtásától számí-
tott tizenöt napon belül

a) az ingatlan-értékbecslés tekintetében a miniszter,
b) az ipari baleset-megelõzés tekintetében az Országos

Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság hatósági bizonyítványt
állít ki.

(2) A hatósági bizonyítványt az e rendelet mellékletében
meghatározott módon és tartalommal kell kiállítani.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Melléklet
a 8/2006. (XI. 23.) ÖTM rendelethez

Eljárásra jogosult hatóság megnevezése:
Ügyiratszám:
Ügyintézõ neve:

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazság-
ügyi szakértõi névjegyzékbe történõ felvételre irányuló el-
járásának lefolytatásához a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 83. §-ának (1) bekezdése alapján igazolom, hogy

............................................................................. (név)

.................................................. (születési helye, ideje)

.................................................................. (anyja neve)
jogszabályban meghatározott idõtartamú szakirányú szak-
mai gyakorlatot szerzett az ..............................................
.................................................................... szakterületen.

Budapest, ............ év .................... hó ......... nap

P. H.

................................................................
döntés kiadmányozójának neve,

hivatali beosztása

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
9/2006. (XI. 24.) ÖTM

rendelete
a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának

és kezelésének részletes szabályairól szóló
14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9) bekezdése, valamint a 49. §-ának o) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában megállapított fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
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MeHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 18/A. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A TC támogatási rendszerében a technikai részfel-
adatokat, valamint a döntéshozó turisztikai feladatait köz-
remûködõként kizárólagos joggal a Magyar Turizmus Zrt.,
a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zrt. (a továbbiakban:
VTK Zrt.), a Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Társaság (a továbbiakban: MVf Kht.), valamint a Magyar
Államkincstár látja el.”

(2) Az R. 18/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A VTK Zrt. a turisztikai fejlesztési támogatási
rendszerben támogatáskezelési feladatokat végez, ennek
keretében ellátja a támogatási döntés elõkészítésével, a tá-
mogatási szerzõdések és az azokhoz kapcsolódó biztosíté-
ki szerzõdések megkötésével, módosításával, nyilvántar-
tásával, a pénzügyi lebonyolítással, valamint a támogatási
szerzõdések teljesítésének ellenõrzésével – beleértve a
pénzügyi és a folyamatba épített elõzetes és közbensõ, va-
lamint utólagos és helyszíni ellenõrzést – és az egyes köve-
teléskezeléssel kapcsolatos teendõket.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 18. §-ának (3) be-
kezdésében az „Rt.” szövegrész.

(2) Az R. hatálybalépésével egyidejûleg az R. 3. §-ának
k) pontjában, 5. §-ának (4) bekezdésében és 18/A. §-ának
(2) bekezdésében a „Magyar Turizmus Rt.” szövegrész he-
lyébe a „Magyar Turizmus Zrt.” szövegrész lép.

(3) Azon feladatokhoz kapcsolódó jogok és kötelezett-
ségek tekintetében, amelyeket az R. jelen rendelet
hatálybalépését megelõzõen hatályos 18/A. §-ának (3) be-
kezdése alapján kötött megállapodás a Magyar Fejlesztési
Bank Rt. feladatkörébe utal, a Vállalkozói Támogatásköz-
vetítõ Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank Rt. jogutódja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti feladatkörében a Magyar
Fejlesztési Bank Rt. által kötött szerzõdésekben a Magyar
Fejlesztési Bank Rt. helyébe jogutódként a Vállalkozói
Támogatásközvetítõ Zrt. lép.

(5) A jogutódlással érintett támogatásközvetítési felada-
tok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a Vállal-
kozói Támogatásközvetítõ Zrt. támogatáskezelési tevé-
kenysége végzésének feltételeit a Magyar Fejlesztési Bank
Rt. haladéktalanul köteles biztosítani.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határozatok

A Kormány
1109/2006. (XI. 20.) Korm.

határozata
a helyi önkormányzatok 2007. évi új címzett

támogatásáról

A Kormány

1. felkéri a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztost
és az érintett minisztereket, hogy a helyi önkormányzatok
címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi
LXXXIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt cé-
lok lehetõség szerinti teljes körét az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Operatív Programjaiban jelenítse meg;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
egészségügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. felkéri a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztost
és az érintett minisztereket, hogy az önkormányzatok által
benyújtott – és különösen az ágazati minisztériumok
2006. június 22-éig meghozott szakmai rangsorolásában
szereplõ – 2007. évi címzett beruházási koncepciók közül
határozza meg azon projekteket, amelyek szerepeltethetõk
az Operatív Programokhoz kapcsolódó, azok végrehajtá-
sára vonatkozó, két vagy több évre szóló részletes prog-
ramozási és végrehajtási dokumentumban, az Akcióter-
vekben;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
egészségügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: az Akciótervek kidolgozásával
folyamatosan

3. felkéri a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztost,
hogy adjon tájékoztatást a Kormány részére azon címzett
beruházási koncepciókról, amelyek szerepeltethetõk Köz-
ponti Projektként az Operatív Programokhoz kapcsolódó
Akciótervekben.

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
Határidõ: az Akciótervek elfogadásával egyidejûleg

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1110/2006. (XI. 24.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl szóló

1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat
módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:

1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl
szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mellékleté-
nek „II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem mi-
nisztériumi formában mûködõ központi közigazgatási
szervek és területi, helyi közigazgatási szervek” részében
a „Területpolitikai Kormányzati Hivatal” szövegrész hatá-
lyát veszti.

2. Ez a határozat 2006. december 31-én lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Közlemények

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

33/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

Somogyvár K-4 OKK számú kút vizének elismert
ásványvíz megnevezését engedélyezõ határozat

módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Eastar Kft.
(7400 Kaposvár, Fõ u. 25.) tulajdonában álló és a Fonte
Viva Kft. üzemeltetésében mûködõ Somogyvár K-4
OKK számú kút vizének belsõ, palackozási célú felhasz-
nálásban a „Fonte Verde” elnevezés helyett a „VERDE”
természetes ásványvíz megnevezés használatát engedé-
lyezte (349-7/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

34/2006. (EüK. 21.) Gyf. közleménye
Dombóvár B-78 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Dasser B 42 Kft.
(7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 8.) tulajdonában álló
Dombóvár B-78 OKK számú kút vizének belsõ, palac-
kozási célú felhasználásban a természetes ásványvíz
megnevezés használatát engedélyezte (356-2/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

35/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

Nyíregyháza B-585 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Megyei
Kórház üzemeltetésében mûködõ Nyíregyháza B-585
OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználá-
sánál – „Jósa Gyógyvíz” elnevezéssel – a gyógyvíz meg-
nevezés használatát engedélyezte (244/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

36/2006. (EüK. 21.) Gyf. közleménye
Tiszaörs K-18 OKK számú kút vize számára gyógyvíz

megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Tiszaörs Község
Önkormányzata (5352 Tiszaörs, Hõsök tere 5.) fenntartá-
sában és a Tiszaörs Fürdõ 2004 Kft. (5362 Tiszaörs, Bacsó
Béla út 42.) üzemeltetésében mûködõ Tiszaörs K-18 OKK
számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásánál –
„Tiszaörsi Gyógyvíz” elnevezéssel – a gyógyvíz megne-
vezés használatát engedélyezte (299/Gyf/2006.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

37/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

Máriapócs K-51 OKK számú kút vizének elismert
ásványvíz megnevezését engedélyezõ határozat

módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Máriapócs
Város Önkormányzata (4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Máriapócs
K-51 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési) célú
felhasználásban – „Szent János víz” elnevezéssel –
a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezte
(263/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

38/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

Szeged B-384 OKK számú kút vizét gyógyvízzé
minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szegedi Hõszol-
gáltató Kft. (6724 Szeged, Vág u. 4.) által üzemelte-
tett Szeged B-384 OKK számú kút vizét gyógyvízzé
minõsítõ 364/Gyf/1968. számú határozatot visszavonja
(366/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

39/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

Bicske K-40 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Vivien Ásvány-
víz és Üdítõital Zrt. (1122 Budapest, Maros u. 27.) tulajdo-

nában álló Bicske K-40 OKK számú kút vizének belsõ,
palackozási célú felhasználásában – „VIVIEN” – elneve-
zéssel a természetes ásványvíz megnevezés használatát
továbbra is engedélyezte (401-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

40/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház számára
gyógyfürdõ megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest
Fõváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városháza
u. 9–11.) fenntartásában lévõ Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház (2026 Visegrád, Gizella-telep) számára – „Vi-
segrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdõ” el-
nevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés haszná-
latát engedélyezte (73-9/Gyf/2006.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából
körzeti kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

41/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

hévízi Hotel Aquamarin számára gyógyszálló
megnevezés használatát engedélyezõ határozat

módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Hévíz Város Ön-
kormányzata (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) tulajdonában
álló Hotel Aquamarin Gyógyszálló (8380 Hévíz, Hon-
véd u. 14.) számára „Hotel Aquamarin Gyógyszálló” elne-
vezés helyett a „Hévíz Gyógyszálló” megnevezés hasz-
nálatát engedélyezte (466/Gyf/2006.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

42/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

Akasztó K-110 OKK számú kút vizének elismert
ásványvíz megnevezését engedélyezõ határozat

módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Magyar Ásvány-
víz zRt. (1045 Budapest, Berda József u. 52.) tulajdonában
és üzemeltetésében lévõ Akasztó K-110 OKK-számú
kút vizének belsõ, palackozási célú felhasználásban a
„Viktória” elnevezés helyett a „VIKTORIA” termé-
szetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(367/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

43/2006. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

hévízi Hotel Carbona számára gyógyszálló
megnevezés használatát engedélyezõ határozat

módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Hotel
Carbona Rt. (8380 Hévíz, Attila u. 1.) tulajdonában álló
Hotel Carbona Gyógyszálloda (8380 Hévíz, Attila u. 1.)
számára „Hotel Carbona Gyógyszálloda” elnevezés he-
lyett a „NaturMed Hotel Carbona Gyógy- és Well-
ness Szálloda” megnevezés használatát engedélyezte
(316/Gyf/2006.).
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 291 118 7 163 817
I. Immateriális javak 4 422 3 252
II. Tárgyi eszközök 6 965 079 6 851 419
III. Befektetett pénzügyi eszközök 49 932 53 835
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 271 685 255 311

B) FORGÓESZKÖZÖK 82 269 118 337
I. Készletek 539 713
II. Követelések 22 831 20 185
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 32 885 68 040
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 26 014 29 399

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 373 387 7 282 154

D) SAJÁT TÕKE 7 221 257 7 068 122
1. Induló tõke 101 833 101 833
2. Tõkeváltozások 7 119 424 6 966 289
3. Értékesítési tartalék – –

E) TARTALÉKOK 25 008 66 949
I. Költségvetési tartalékok 25 008 66 949
II. Vállalkozási tartalék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 127 122 147 083
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 25 659 22 451
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 67 572 94 142
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 33 891 30 490

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 373 387 7 282 154



Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2005.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 404 390 431 213 428 402
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 133 461 139 215 140 533
03. Dologi kiadások 242 486 277 693 271 959
04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 196 655 217 664 216 520
05. Ellátottak juttatásai 4 661 5 795 5 263
06. Felújítás 994 60 831 37 599
07. Felhalmozási kiadások 89 655 116 475 82 788
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 072 302 1 248 886 1 183 064
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 3 400 5 200 4 700
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen 3 400 5 200 4 700
12. Pénzforgalmi kiadások 1 075 702 1 254 086 1 187 764
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 57 117 11 911 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 3 385
15. Kiadások összesen 1 132 819 1 265 997 1 191 149
16. Intézményi mûködési bevételek 144 304 148 014 130 177
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 423 042 417 293 428 930
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 1 060 31 573 31 274
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 30 3 376 3 360
20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 500 244 623 449 623 865
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 430 863 487 208 487 208
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 068 650 1 220 329 1 214 246
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 40 578 15 406 15 459
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen 40 578 15 406 15 459
26. Pénzforgalmi bevételek 1 109 228 1 235 735 1 229 705
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 23 591 30 262 37 667
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –3 401
29. Bevételek összesen 1 132 819 1 265 997 1 263 971
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –37 178 –10 206 68 849
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 37 178 10 206 10 759
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –6 786

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 32 885 68 040
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege –7 877 –1 091
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa – –5 829
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 25 008 72 778
6. Finanszírozásból származó korrekciók –23 240 654
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –

10. Módosított pénzmaradvány 1 768 73 432
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 591 67 784
13. Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány 526 5 648
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Hitelesítõ záradék:

A felülvizsgálat alapján megállapítottam, hogy az önkormányzat egyszerûsített mérlege, pénzforgalmi jelentése és
pénzmaradvány és eredménykimutatása a számviteli törvényben és a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben megfo-
galmazott elvek szerint került összeállításra. Az éves beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható, valós képet ad.

Az egyszerûsített mérleg fõösszegét 7 282 154 E Ft-ban fogadtam el. A módosított pénzmaradvány 73 432 E Ft.

Galuska Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló

Hollóháza Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 348 645 388 148
I. Immateriális javak 9 183 9 183
II. Tárgyi eszközök 320 111 360 284
III. Befektetett pénzügyi eszközök – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 19 351 18 681

B) FORGÓESZKÖZÖK 39 626 44 296
I. Készletek 341 285
II. Követelések 1 887 5 949
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 33 720 33 776
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 678 4 286

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 388 271 432 444

D) SAJÁT TÕKE 329 069 382 579
1. Induló tõke 64 677 64 677
2. Tõkeváltozások 264 392 317 902
3. Értékelési tartalék – –

E) TARTALÉKOK 2 684 30 490
I. Költségvetési tartalékok 2 684 30 490
II. Vállalkozási tartalék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 56 518 19 375
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – 2 635
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 21 804 9 168
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 34 714 7 572

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 388 271 432 444
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2005.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 99 753 111 668 102 834
02. Munkaadókat terhelõ járulék 32 547 35 849 32 648
03. Dologi kiadások 68 702 80 470 62 645
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 31 690 34 408 32 375
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – 15 420 14 640
07. Felhalmozási kiadások 71 471 67 705 32 038
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+07) 304 163 345 520 277 180
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 10 346 10 346 10 348
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 10 346 10 346 10 348
12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 314 509 355 866 287 528
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 061 1 061 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 608
15. Kiadások összesen (12+13+14) 315 570 356 927 288 136
16. Intézményi mûködési bevételek 11 449 11 478 12 714
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 67 782 67 642 65 821
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek – – 68
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 146 687 240 914 220 096
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 94 420 129 475 129 475
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 225 918 320 034 298 699
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 58 249 34 492 16 635
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 58 249 34 492 16 635
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 284 167 354 526 315 334
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 31 403 2 401 2 401
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 805
29. Bevételek összesen (26+27+28) 315 570 356 927 318 540
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –47 903 –24 146 23 920
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 47 903 24 146 6 287
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 197

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 5 762 33 765
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege –3 078 –3 275
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa (–) – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–) – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2–3–4) 2 684 30 490
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –4 335 126
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –

10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) –1 651 30 616
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10.-bõl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2 401 30 616
13. A 10.-bõl szabad pénzmaradvány – –

Könyvvizsgáló által záradékolva.
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Igal Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 886 850 1 921 094
I. Immateriális javak – 201
II. Tárgyi eszközök 1 240 539 1 258 497
III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 300 14 780
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 636 011 647 616

B) FORGÓESZKÖZÖK 40 069 72 848
I. Készletek – –
II. Követelések 11 395 11 146
III. Értékpapírok 5 000 37 000
IV. Pénzeszközök 18 155 9 926
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 519 14 776

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 926 919 1 993 942

D) SAJÁT TÕKE 1 874 031 1 934 869
1. Induló tõke 45 842 45 842
2. Tõkeváltozások 1 828 189 1 889 027

E) TARTALÉKOK 16 714 16 654
I. Költségvetési tartalékok 16 714 16 654
II. Vállalkozási tartalék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 174 42 419
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 14 000 9 992
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 15 214 24 379
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 960 8 048

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 926 919 1 993 942

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2005.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 178 149 178 149 181 765
02. Társadalombiztosítás 51 394 51 394 55 468
03. Munkaadói járulék 4 078 4 078 4 040
04. Dologi kiadások 97 263 97 263 95 340
05. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 20 000 20 000 17 535
06. Kamatkiadás 4 000 4 000 4 000
07. Felújítás 22 400 22 400 37 065
08. Felhalmozási kiadások 33 000 33 000 25 392
09. Hitelek 8 000 8 000 8 000
10. Tartalék 5 090 5 090 –
11. Pénzforgalmi kiadások 423 374 423 374 428 605
12. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
13. Költségvetési kiadások 423 374 423 374 428 605
14. Kiegyenlítõ, függõ átfutó kiadások – – 46 232
15. Kiadások összesen 423 374 423 374 474 837
16. Intézményi mûködési bevételek 9 500 9 500 13 089
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 106 552 106 552 130 780
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 55 400 55 400 4 054
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

19. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 251 922 251 922 290 601
20. Hitelek és kölcsönök bevételei – – –
21. Kamatbevétel – – –
22. Pénzforgalmi bevételek 423 374 423 374 438 524
23. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
24. Költségvetési bevételek 423 374 423 374 438 524
25. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 52 967
26. Bevételek összesen 423 374 423 374 491 491

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 18 155 9 926
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 1 441 6 728
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa 11 758 –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4 956 16 654
6. Finanszírozásból származó korrekciók 2 977 4 444
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –

10. Módosított pénzmaradvány 1 979 21 098
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10.-ból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 182 17 132
13. A 10.-ból szabad pénzmaradvány 3 774 3 966

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Igal Nagyközség Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített, éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezetési kötele-
zettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek fi-
gyelembevételével állították össze.

Véleményünk szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei
2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbíz-
ható és valós képet ad.

Szita László s. k.,
könyvvizsgáló
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Olasz Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 496 092 765 205
I. Immateriális javak – –
II. Tárgyi eszközök 457 112 727 544
III. Befektetett pénzügyi eszközök 7 242 7 076
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 31 738 30 585

B) FORGÓESZKÖZÖK 51 812 80 773
I. Készletek 364 396
II. Követelések 1 444 6 832
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 49 411 72 595
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 593 950

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 547 904 845 978

D) SAJÁT TÕKE 477 235 750 458
1. Induló tõke 13 317 13 317
2. Tõkeváltozások 463 918 737 141

E) TARTALÉKOK 43 228 66 250
I. Költségvetési tartalékok 43 228 66 250
II. Vállalkozási tartalék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 441 29 270
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 20 665 21 975
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 776 7 295

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 547 904 845 978

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2005.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

Bevételek
I. Mûködési költségvetési bevételei 60 263 152 163 177 148

II. Felhalmozási bevételek 580 343 771 188 456 953
III. Költségvetési támogatás 89 283 159 724 159 724
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 43 334 43 334 –
V. Kölcsön visszafizetése – 166 166

VI. Finanszírozás bevételei – 18 951 19 470
Bevételek összesen 773 223 1 145 526 813 461

Kiadások
I. Mûködési költségvetés kiadásai 148 525 154 870 155 232

II. Felhalmozási kiadások 584 200 905 793 612 693
III. Áfakölcsön visszafizetése – 21 995 21 995
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 40 498 62 868 –
V. Finanszírozás kiadásai – – 357

Kiadások összesen 773 223 1 145 526 790 277
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 49 411 72 595
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege –6 183 –6 345
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 43 228 66 250
6. Finanszírozásból származó korrekciók 442 –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –

10. Módosított pénzmaradvány 43 670 66 250
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Olasz Község Önkormányzat éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és
bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy a 2005. évi egyszerûsített éves beszámolót, egysze-
rûsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-kimutatást a számviteli törvényben, a beszámoló összeállításá-
ra vonatkozó Korm. rendelet és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves beszámoló Olasz Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl
megbízható és valós képet ad.

Dr. Fehér Mihály s. k.,
könyvvizsgáló

Országos Örmény Önkormányzat egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 889 4 789
I. Immateriális javak – –
II. Tárgyi eszközök 4 889 4 789
III. Befektetett pénzügyi eszközök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 588 645
I. Készletek – –
II. Követelések 154 57
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 2 434 588
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 477 5 434
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

D) SAJÁT TÕKE 5 815 5 338
I. Induló tõke – –
II. Tõkeváltozások 4 636 5 815
III. Lekötött tartalék – –
VI. Értékelési tartalék – –
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 1 179 –477
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl – –

E) Céltartalékok – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 315 96

I. Hátrasorolt kötelezettségek – –
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek – –
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 315 96

G) Passzív idõbeli elhatárolások 1 347 –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 477 5 434

Egyszerûsített eredménykimutatás
2005.

E Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év Alaptevékenység
Vállalkozási
tevékenység

Összesen

01. Értékesítés nettó árbevétele – – – –
02. Aktivált saját teljesítmények értéke – – – –
03. Egyéb bevételek 38 392 36 090 – 36 090

Ebbõl
– támogatások 38 392 36 068 – 36 068
= alapítói – – – –
= központi költségvetési 33 300 31 500 – 31 500
= helyi önkormányzati – 600 – 600
= egyéb 5 092 3 990 – 3 990

04. Pénzügyi mûveletek bevételei 22 13 – 13
05. Rendkívüli bevételek – – – –

Ebbõl
– támogatások – – – –
= alapítói – – – –
= központi költségvetési – – – –
= helyi önkormányzati – – – –
= egyéb – – – –

06. Tagdíjak – – – –
A) Összes bevétel (1±2+3+4+5+6) 38 414 36 103 – 36 103
07. Anyagjellegû ráfordítások 14 599 17 878 – 17 878
08. Személyi jellegû ráfordítások 18 786 15 392 – 15 392
09. Értékcsökkenési leírás 2 389 2 275 – 2 275
10. Egyéb ráfordítások 1 460 1 030 – 0 030
11. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 1 5 – 5
12. Rendkívüli ráfordítások – – – –
B) Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) 37 235 36 580 – 36 580
C) Adózás elõtti eredmény (A–B) 1 179 –477 – –477
I) Adófizetési kötelezettség – – – –
D) Jóváhagyott osztalék – – – –
E) Tárgyévi eredmény (C–I–D) 1 179 –477 – –477

Könyvvizsgáló által záradékolva.
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Sásd Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 274 182 – 2 274 182 2 237 567 –33 001 2 204 566
I. Immateriális javak 23 845 – 23 845 5 515 – 5 515
II. Tárgyi eszközök 1 489 978 – 1 492 310 – – 1 492 310
III. Befektetett pénzügyi eszközök 76 211 – 76 211 78 037 –33 001 45 036
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 684 148 – 684 148 661 705 – 661 705
B) FORGÓESZKÖZÖK 84 476 – 84 476 79 908 – 79 908

I. Készletek 442 – 442 428 – 428
II. Követelések 34 400 – 34 400 17 664 – 17 664
II. Értékpapírok 3 – 3 3 – 3
IV. Pénzeszközök 22 620 – 22 620 23 565 – 23 565
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 27 011 – 27 011 38 248 – 38 248

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 358 658 – 2 358 658 2 317 475 –33 001 2 284 474

D) SAJÁT TÕKE 16 237 – 16 237 28 663 – 28 663
1. Induló tõke 139 902 – 139 902 139 902 – 139 902
2. Tõkeváltozások 2 128 079 – 2 128 079 2 090 152 –33 001 2 057 151

Összesen 2 267 981 – 2 267 981 2 230 054 –33 001 2 197 063
E) TARTALÉKOK 16 237 – 16 237 28 663 – 28 663

I. Költségvetési tartalékok 16 237 – 16 237 28 663 – 28 663
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 74 440 – 74 440 58 768 – 58 768
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 15 000 – 15 000 14 950 – 14 950
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 26 046 – 26 046 10 658 – 10 658
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 33 394 – 33 394 33 150 – 33 150

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 358 658 – 2 358 658 2 317 475 –33 001 2 234 474

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2005.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 350 261 362 416 357 745
02. Munkaadókat terhelõ járulék 114 172 118 153 116 748
03. Dologi kiadások 161 098 167 262 175 998
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 63 614 77 547 76 248
05. Ellátottak juttatásai – 1 821 1 821
06. Felújítás 14 808 48 996 25 611
07. Felhalmozási kiadások 17 304 9 201 11 240
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 721 257 785 396 765 411
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 7 550 7 710 8 030
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen 7 550 7 710 8 030
12. Pénzforgalmi kiadások 728 807 793 106 773 441
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 612 4 612 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 11 237
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

15. Kiadások összesen 733 419 797 718 784 678
16. Intézményi mûködési bevételek 30 215 31 779 35 230
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 222 594 230 545 220 908
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 16 816 14 732 33 971
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 18 648
20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 364 820 499 478 495 288
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 294 957 370 094 370 094
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 634 445 776 534 785 397
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 85 901 8 111 458
24. Értékpapírok bevételei 20 20 12
25. Finanszírozási bevételek összesen 85 921 8 131 470
26. Pénzforgalmi bevételek 720 366 784 665 785 867
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 13 053 13 053 16 235
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –244
29. Bevételek összesen 733 419 797 718 801 858
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –78 371 –421 36 221
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 78 371 421 –7 560
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –11 481

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 22 612 – 22 612 23 557 – 23 557
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –6 375 – –6 375 5 106 – 5 106
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 16 237 – 16 237 28 663 – 28 663
6. Finanszírozásból származó korrekciók –747 – –747 –4 540 – –4 540
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 15 490 – 15 490 24 123 – 24 123
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Könyvvizsgáló által záradékolva.
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Tápiószõlõs Településüzemeltetési Közhasznú Társaság egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 009 –
I. Immateriális javak 61 –
II. Tárgyi eszközök 948 –
III. Befektetett pénzügyi eszközök – –
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 336 8 230
I. Készletek – –
II. Követelések 312 382
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 1 024 7 848

C) Aktív idõbeli elhatárolások – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 345 8 230

D) SAJÁT TÕKE 462 3 057
1. Induló tõke 3 000 3 000
2. Tõkeváltozások –3 577 2 595
= ebbõl tárgyévi eredmény –3 577 2 595
3. Eredménytartalék 1 039 –2 538

E) TARTALÉKOK – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 883 5 173

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 883 5 173
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 345 8 230

Egyszerûsített eredménykimutatás
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (2–7 sorok) 6 020 5 436
1. Közhasznú célra, mûködtetésre kapott támogatás – –
a) alapítótól – -
b) államháztartás más alrendszerétõl – –
2. Pályázati úton elnyert támogatás – –
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 6 000 5 435
4. Egyéb bevételek 20 1

B) Vállalkozási tevékenység bevétele (9–10 sorok) 8 834 33 855
1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele 8 834 33 855
2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele – –

C) Összes bevétel (1–8 sor) 14 854 39 291
D) Közhasznú tevékenység költségei 4 299 8 144
E) Vállalkozási tevékenység költségei (14–15 sorok) 14 132 28 552

1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei 14 132 28 552
2. Egyéb tevékenység költségei – –

F) Összes tevékenység költségei (12–13 sor) 18 431 36 696
G) Adózás elõtti eredmény –3 577 2 595
H) Adófizetési kötelezettség – –
I) Tárgyévi eredmény (17–18 sor) –3 577 2 595
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Hitelesítõ záradék:

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámolót a Számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben
foglaltak szerint állították össze. Az egyszerûsített éves beszámoló a Tápiószõlõsi Településüzemeltetési Kht. 2005. de-
cember 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Lami Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Tiszaroff Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 363 392 – 363 392 371 545 – 371 545
I. Immateriális javak 170 – 170 120 – 120
II. Tárgyi eszközök – – – – – –
III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 381 – 2 381 3 265 – 3 265
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 21 680 – 21 680 18 739 – 18 739
B) FORGÓESZKÖZÖK 30 089 – 30 089 28 539 – 28 539

I. Készletek 207 – 207 145 – 145
II. Követelések 9 106 – 9 106 8 167 – 8 167
III. Értékpapírok 19 684 – 19 684 14 522 – 14 522
IV. Pénzeszközök – – – – – –
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 092 – 1 092 5 705 – 5 705

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 393 481 – 393 481 400 084 – 400 084

D) SAJÁT TÕKE 350 944 – 350 944 373 722 – 373 722
1. Induló tõke 58 732 – 58 732 58 732 – 58 732
2. Tõkeváltozások 292 212 – 292 212 314 990 – 314 990
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 514 – 10 514 9 163 – 9 163
I. Költségvetési tartalékok 10 514 – 10 514 9 163 – 9 163
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 32 023 – 32 023 17 189 – 17 189
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 354 – 1 354 1 354 – 1 354
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 20 407 – 20 407 4 781 – 4 781
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 262 – 10 626 11 064 – 11 064

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 393 481 – 393 481 400 084 – 400 084

24. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2163



Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2005.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 134 402 134 686 129 632
02. Munkaadókat terhelõ járulék 45 265 45 290 44 441
03. Dologi kiadások 71 046 82 729 76 677
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 72 680 69 124 68 284
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 15 745 17 525 3 864
07. Felhalmozási kiadások 33 437 50 205 48 414
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 372 575 399 559 371 312
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 100 100 4
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen 100 100 4
12. Pénzforgalmi kiadások 372 675 399 659 371 316
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 934 1 247 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 4 613
15. Kiadások összesen 369 741 398 412 375 929
16. Intézményi mûködési bevételek 24 447 24 450 26 306
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 119 819 121 850 120 937
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 314 1 621 2 810
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 314 314 1 335
20. Támogatások, kiegészítések és egyéb pénzbevételek 197 212 212 427 204 996
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 139 317 177 216 177 216
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 341 792 360 348 355 049
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 46 717 37 308 16 600
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen 46 717 37 308 16 600
26. Pénzforgalmi bevételek 388 509 413 806 382 965
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – 16 150 10 514
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 802
29. Bevételek összesen 388 509 413 806 382 965
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –27 849 –21 814 –5 749
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 46 617 37 208 16 596
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –3 811

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 16 014 13 969
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3 670 553
3. Záró pénzkészlet (01.+02.) 19 684 14 522
4. Költségvetési aktív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege – –
5. Költségvetési passzív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege – –
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege – –
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege 10 259 11 061
8. Költségvetési aktív függõ elszámolások záróegyenlege 1 092 5 705
9. Passzív függõ elszámolások záróegyenlege 3 3

10. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (04.–09.) –9 170 –5 359
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Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

11. Elõzõ években képzett tartalékok maradványa – –
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye – –
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03.+10.+11.–12.) 10 514 9 163
14. Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt – –
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt –4 995 –3 023
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt – –
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 6 134 1 590
18. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
19. Költségvetési pénzmaradvány (13.+…+18.) 11 653 7 730
20. Vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján mod. tétel – –
22. Módosított pénzmaradvány (19.+20.+21.) 11 653 7 730
23. A 19. sorból egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszk. maradványa – –
24. A 19. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 11 653 7 730
25. A 19. sorból szabad pénzmaradvány – –
26. Technikai összesen (22.+23.+24.+25.) 23 306 15 460

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Tiszaroff Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és téte-
leit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves be-
számolót részben a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányren-
delet szerint készítették el.

A tiszaroffi önkormányzat 2005. évi egyszerûsített éves beszámolójában a 2005. december 28-án folyósított
5 600 E Ft munkabérhitel, valamint a 2005. év december 31-én folyósított 25 000 E Ft folyószámlahitel nem tartalmazza.
Nem történt meg ezen hitelek állományba vétele.

Véleményem szerint az elõzõ szakaszban foglalt információk kihagyása kivételével az egyszerûsített éves beszámoló
a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Nagyné Gyõri Sára s. k.,
könyvvizsgáló
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Hi va ta los ér te sí tõ
pá lyá za ti fel hí vá sok ról

Az egész ség ügyi mi nisz ter
pá lyá za tot hir det

az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
or szá gos tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének

köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû
ve ze tõi meg bí zás sal tör té nõ betöltésére

Fel adat: az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat, va la mint az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
 tevékenységének szer ve zé se, irá nyí tá sa és el len õr zé se
[az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról
 szóló 1991. évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat szer ve ze té rõl és
mû kö dé sé rõl szóló 7/1991. (IV. 26.) NM ren de let ben fog -
lal tak nak megfelelõen].

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -

vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség, és szak or vo si
képesítés,

– egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész -
ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon
szer zett ké pe sí tés,

– leg alább 5 éves  ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– szak mai prog ra m,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a

pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló iga zo lás),

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik,

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la ta.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za tot az egész ség ügyi mi nisz ter nek cí mez ve az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Mi nisz te ri Ka bi net/Hu mán -
po li ti ká ra (1051 Bu da pest, Arany J. u. 6–8.) kell  benyúj -
tani.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a
Ktv. 10. § a) pont já ban fog lal tak nak megfelelõen.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát követõ 15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A Bu da pest, I. Ke rü let Bu da vá ri Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

a Bu da pest I. Ke rü let Bu da vá ri Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la

jegy zõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek: 

– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,

– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– vég zett sé get iga zo ló ok má nyo kat

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõnyt je lent, ha a pá lyá zó
csa tol ja szak mai el kép ze lé se it, leg alább öt éves, jo gi vég -
zett ség hez kö tött mun ka kör ben el töl tött szak mai gya kor -
lat tal, eu ró pai uni ós szak jo gá szi vég zett ség gel, pénz ügyi
jogban való jártassággal rendelkezik.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alapján.

Jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint a Bu da pest I. Ke rü let Bu da vá ri
Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la Köz szol gá la ti Sza -
bály za ta sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2007. ja nu ár 31.

Az ál lás be tölt he tõ: a kép vi se lõ-tes tü let dön té sét kö ve -
tõ en.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen kerül sor.

A pá lyá za to kat a Bu da pest I. Ke rü let Bu da vá ri Ön kor -
mány zat pol gár mes te ré hez le het be nyúj ta ni, „Jegy zõi pá -
lyá zat” meg je lö lés sel. 

Cím: Bu da pest, I. Ke rü let Bu da vá ri Ön kor mány zat,
dr. Nagy Gá bor Ta más pol gár mes ter, 1014 Bu da pest,
 Kapisztrán tér 1.
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Abony Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la

pá lyá za tot hir det
hu mán köz szol gál ta tá sok és mun ka ügyi osz tály ve ze tõi 

mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -

te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó -
ló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot (ed di gi mun ka kö re i -

nek, te vé keny sé gé nek leírását),
– vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az osz tály ve ze tõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos

szak mai, ve ze té si elképzeléseket.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, bé re zés a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. törvény alap -
ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

Az ál lás 2007. feb ru ár 6. nap já tól tölt he tõ be.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -

idõt kö ve tõ 15. nap.
A pá lyá za tot Abony Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ -

jé hez kell be nyúj ta ni, 2740 Abony, Kos suth tér 1. Tel.: 06
(30) 435-5585.

A pá lyá zat tal kap cso la to san tá jé koz ta tást ad: dr. Né -
meth Mó ni ka jegy zõ, tel.: 06 (30) 435-5585.

Barcs Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ -tes tü le te
pá lyá za tot ír ki

Barcs Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság
pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pá lyá za tot ki író szerv meg ne ve zé se, címe:
Barcs Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te
7400 Barcs, Baj csy-Zsi linsz ky u. 46.

A mun ka hely ne ve és cí me:
Barcs Vá ros Ön kor mány za tá nak Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga
7400 Barcs, Bé ke u. 81.

Mun ka kör (be osz tás): hiva tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-  
pa rancs nok.

A be osz tás sal já ró fel ada tok rö vid le írá sa:

A pa rancs nok fe le lõs a tûz ol tó ság  il le té kes sé gi és mû -
kö dé si te rü le ten a tûz meg elõ zé si, a tûz ol tá si, a mû sza -
ki-men té si, ka taszt ró fa el há rí tá si és a kár el há rí tá si fel ada -
tok vég re haj tá sá ért, Barcs Vá ros Ön kor mány za tá nak Hi -
va tá sos Tûz ol tó sá ga mû kö dé sé ért, sze mé lyi, tech ni kai és
anya gi fel té te le i nek biz to sí tá sá ért, irá nyí tá sá ért, a fel ügye -
le tet ellátó szervekkel, valamint társszervekkel va ló kap -
cso lat tar tá sért.

A ki ne ve zés idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan idõ re történik.

A pa rancs no ki be osz tás be töl té sé nek ide je: 2007. már -
ci us 1.

Az ál lás hely be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, ál lan dó bel föl di la kó hely,

– bün tet len elõ élet,

– leg alább 5 éves hi va tá sos tûz ol tó szol gá la ti jog vi -
szony és leg alább 5 éves ve ze tõi  gyakorlat,

– is ko lai vég zett ség, kép zett ség: a bel ügy mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz ol tó ság
szol gá la ti vi szony ban ál ló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta -
tói jog kö rök sza bá lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend -
sze re sí tett hi va tá sos be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról szó ló
11/1997. (II. 18.) BM ren de le te 2. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott is ko lai vég zett ség és szak mai is ko lai vég -
zett ség, to váb bá a ren dé sze ti szak vizs ga meg szer zé se a
meg kez dés tõl szá mí tott egy éven be lül, ezt kö ve tõ en ren -
dé sze ti vezetõvé és rendészeti mestervezetõvé kép zés
 kettõ, illetve négy éven belüli teljesítése,

– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész sé gi, pszi -
chi kai, fi zi kai alkalmasság,

– leg alább „B” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi en ge dély,

– a tör vény ben elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség tel je sí té se (a hoz zá tar to zók vonatkozásában is).

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön -
élet raj zot,

– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos ve ze tõi, szak -
mai programot,

– vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tot vagy azok 
hi te les másolatát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
ványt,

– iga zo lást a hi va tá sos tû zol tói szak mai és a meg lé võ
ve ze tõi gya kor lat ról,

– nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett ség vállalásáról,

– a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé -
sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé sze ti ve ze tõ vé 
kép zõ és ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok
elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot,
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– az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá got  iga -
zoló ok irat má so la tát,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a nem zet biz ton sá gi kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lel és hoz zá já rul ah hoz, hogy ezt az il le -
té kes nem zet biz ton sá gi szolgálat ellenõrizze.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a fegy ve res szer vek hi va -
tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló
1996. évi XLIII. tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá si
rendeletei alapján.

 A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je: 
– Barcs Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te, 

Fe ig li Fe renc pol gár mes ter, Barcs, Baj csy-Zsi linsz ky
u. 46.,

– a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés nap ját kö -
ve tõ 30. nap (zárt bo rí ték ban, a bo rí té kon „Tûz ol tó-pa -
rancs no ki pá lyá zat” feltüntetésével).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Fe ig li Fe -
renc pol gár mes ter, te le fon: (82) 462-459.

A pá lyá za to kat bí rá ló bi zott ság ér té ke li és a pá lyá zók
sze mé lyes meg hall ga tá sa után tesz ja vas la tot a  kineve -
zésre.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ról – a pá lyá za tok egy ide jû vissza -
kül dé sé vel – az el bí rá lást kö ve tõ 8 na pon be lül min den
pá lyá zó írásbeli értesítést kap.

Csö mend és Nik la Köz sé gek Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
ke rül meghirdetésre.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy ál lam- és jog tu do má -

nyi egye te mi végzettség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább két éves szak mai gya kor lat,
– bün tet len elõ élet.

Az ál lás be tölt he tõ az el bí rá lást kö ve tõ hó 1. nap já tól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a jegy zõi  gya -

korlat.
Il let mény, pót lé kok, bé re zés és egyéb jut ta tá sok a Ktv.

sze rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló ok ira to kat vagy

azok hi te les másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj -

ta ni a meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül a kö vet ke zõ
cím re: dr. Fü löp né Kesz tyûs Ágo ta, Ni kla köz ség pol gár -
mes te re, 8706 Nikla, Berzsenyi u. 51.

Ér dek lõd ni a kö vet ke zõ te le fon szá mon le het: (85)
536-016.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj tást kö ve tõ
15. nap.

Di ósd Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
az 1992. évi XXIII. tör vény 10. §-a alap ján

pá lyá za tot ír ki 
ön kor mány za ti fõ épí té szi fel ada tok el lá tá sá ra

Mun ka kör tar tal ma: az ön kor mány za ti fõ épí té szi te vé -
keny ség el lá tá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és fel -
té te le i rõl szó ló 9/1998. (IV. 3.) KTM ren de let ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en Di ósd köz ség te le pü lé si ön kor mány -
za ti fõépítészi feladatok ellátása.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ok le ve les épí tész mér nö ki vég zett ség,
– leg alább 5 éves, a te le pü lés ren de zés ben, az épí té sze ti

ter ve zés ben, il let ve az épí tés ügyi igaz ga tás ban  el töl tött
gya kor lat.

Elõny ben ré sze sül az a pá lyá zó, aki:
– köz igaz ga tá si szak vizs gá val ren del ke zik.

A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó:
– ké pe sí té sét tar tal ma zó ok ira tot vagy an nak hi te le sí -

tett másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi  bizonyít -

ványát,
– szak mai élet út ját be mu ta tó ön élet raj zát,
– bér igé nyét,
– épí tész ka ma rai tag sá got ta nú sí tó iga zo lást,
– a te rü le ti leg il le té kes épí tész ka ma ra 90 nap nál nem

ré geb bi szak mai véleményét,
– egy ol da las szak mai vé le ményt a je len le gi HÉSZ-rõl.
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A fõ épí té szi fel ada to kat meg bí zá si szer zõ dés alap ján
kell el lát ni, he ti 12 órá ban.

A fel adat el lát ás vár ha tó kez dõ idõ pont ja: 2007.  már -
cius 1.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tot 2 pél dány ban, zárt bo rí ték ban kér jük be -
nyúj ta ni. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell
be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: Di ósd Köz ség Ön kor mány -
za ta, dr. Csiz ma dia Ju li an na jegy zõ, 2049 Diósd, Szent
István tér 1.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tát követõ 60. nap.

A pol gár mes te ri hi va tal fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy a pá lyá za tot ered mény te len nek nyilváníthatja.

Etyek Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes  tü lete
pá lyá za tot hir det

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A pá lyá zat ki írá sá ra a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé se, a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 8. §
(1) be kez dé se, va la mint 10. §-a alapján kerül sor.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör 2007. feb ru ár 15.
nap já val tölthetõ be.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy az alól va ló  men -

tesülés),
– leg alább 2 éves jegy zõi gya kor lat.

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak -
ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek is
(ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ -
élet, össze fér he tet len ség hi á nya), és azo kat iga zol nia kell.
A pá lyá zat nak tartalmaznia kell a pályázó szak mai ön élet -
raj zát is.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a bi zott sá gi és kép vi se lõ-tes tü -
le ti meg hall ga tá sok után tör té nik. A kép vi se lõ-tes tü let a
pá lyá za ti el já rás ered mény te len né nyil vá ní tá sá nak jo gát
fenn tart ja. A pá lyá zat ered mé nyé rõl a si ker te len pá lyá zók
a pá lyá za ti anyag vissza kül dé sé vel együtt a döntést követõ 
8 napon belül értesítést kapnak. 

A ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai alap ján történik.

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: 2007. ja nu ár 8.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Etyek köz ség pol gár -

mes te re, 2091 Etyek, Kör pin ce köz 4.   Tel.: (22) 353-698,
(22) 353-633.

Dön tés a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 1 hó na pon be lül
várható.

A Fej ér Me gyei Ön kor mány zat Köz gyû lé se
pá lyá za tot hir det

me gyei fõ jegy zõ mun ka kör be töl té sé re

Az ál lás a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény (Ötv.) 36. § (1) be kez dé se, va la mint a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ktv.) 8. § (3) be kez dé se alapján ke rül
meg hir de tés re.

A fõ jegy zõ ál tal el lá tan dó fel ada tok: az Ötv. 36. §
(1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy ok le ve les köz -

gaz dász képesítés,
– köz igaz ga tá si szerv nél szer zett leg alább 2 évi köz -

igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– a Ktv. 21. §-a sze rin ti össze fér he tet len ség hi á nya,
– ki ne ve zés ese tén a Ktv. 22/A. §-a alap ján va gyon nyi -

lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesítése.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a pá lyá zat be nyúj tá sá hoz ké pest 3 hó nap nál nem ré -

geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok hi te le sí tett másolatát,
– az össze fér he tet len ség hi á nyá val kap cso la tos nyi lat -

ko za tot, valamint
– a sze mé lyes ada tai ke ze lé sé re vo nat ko zó  nyilat -

kozatát.

Az il let mény meg ál la pí tá sá ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai, va la mint a
Fej ér Me gyei Ön kor mány zat Hi va ta lá ban fog lal koz ta tott
köz tiszt vi se lõk il let mé nyé rõl és egyéb jut ta tá sa i ról szó ló
15/2003. (IV. 24.) K.r. számú rendelet alapján kerül sor.
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A fõ jegy zõi mun ka kör – ha tá ro zat lan idõ tar tam va ló
ki ne ve zés sel – a köz gyû lés dön té sét kö ve tõ en, de leg ko -
ráb ban 2007. feb ru ár 1-jétõl tölthetõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za to kat Gom ba szö gi né dr. Ba logh Ilo na, a köz -
gyû lés el nö ke ré szé re kell be nyúj ta ni. Cím: 8000 Szé kes -
fe hér vár, Szent István tér 9.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ tes tü le ti ülésen kerül sor.

He ves Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot ír ki

He ves Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság
pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pá lyá za tot ki író szerv meg ne ve zé se, címe:
He ves Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te
3360 He ves, Er zsé bet tér 2.

A mun ka hely (szol gá la ti hely) ne ve és cí me:
He ves Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa -

rancs nok ság
3360 He ves, Ká ro lyi M. út 2.

Mun ka kör (be osz tás): hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó -
pa rancs nok.

A pa rancs nok fõ fel ada ta i nak rö vid le írá sa:
– a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû -

sza ki-men té si, ka taszt ró fa el há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz -
vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál -
ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai ellátásának szervezése és
felügyelete,

– mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso lat tar tás a
társ szer vek kel, a la kos ság gal, a gaz dál ko dó szer ve ze tek -
kel.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa,
– fel sõ fo kú ál la mi is ko lai vég zett ség,
– fel sõ fo kú tûz ol tó szak mai ké pe sí tés,
– ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ, ren -

dé sze ti mes ter ve ze tõ-kép zõ tan fo lya mi vég zett ség  meg -
léte vagy azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vál -
la lá sa,

– leg alább 5 éves tûz ol tó szak mai gya kor lat a pa rancs -
nok fõ fel ada ta i ba tar to zó mun ka te rü le ten,

– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész sé gi, pszi -
chi kai, fi zi kai alkalmasság,

– a tör vény ben elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség tel je sí té se (a hoz zá tar to zók vonatkozásában is).

Elõnyt je lent:
– mun ka vé del mi is me re tek,
– ide gen nyelv is me ret,
– leg alább „B” ka te gó ri ás jo go sít vány,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek,
– szak irá nyú fel sõ fo kú ál la mi is ko lai vég zett ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön -

élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok

másolatait,
– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos ve ze tõi szak -

mai programot,
– a hi va tá sos tûz ol tó ál lo mány ban el töl tött idõ  iga -

zolását,
– iga zo lást a szak mai gya kor lat ról,
– nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -

le zett ség tel je sí té sé nek vállalásáról,
– a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il let ve ren dé -

sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ és a ren dé sze ti
mes ter ve ze tõ kép zõ tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ
elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá got  iga -
zoló ok irat másolatát.

Il let mény: az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá -
sa a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol -
gá la ti vi szo nyá ról szó ló, több ször mó do sí tott 1996. évi
XLIII. tör vény és végrehajtási rendeletei alapján.

A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré se ese tén meg egye zés
sze rin ti idõ pont tól betölthetõ.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren -

del ke zés re.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je: Csá ki

Zsig mond pol gár mes ter, 3360 He ves, Er zsé bet tér 2., a
Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap
(zárt bo rí ték ban, a bo rí té kon „Tûz ol tó-pa rancs no ki pá lyá -
zat”  feltüntetésével).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tok el bí rá -
lá sá ról He ves Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te dönt  a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak ha tár ide jét követõ 60 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lást kö ve tõ 15 na pon be lül a pá lyá za -
tok egy ide jû vissza kül dé sé vel – a nyer tes pá lyá zó ki vé te -
lé vel – min den pá lyá zó írásbeli értesítést kap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Csá ki
Zsig mond pol gár mes ter, te le fon: 06 (36) 546-100,
546-155.
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Jász al só szent györgy Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ki ne ve zés ese tén a Ktv. 22/A. §-a alap ján va gyon nyi -

lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesítése.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get és szak kép zett sé get iga zo ló ok -

irat hi te les másolatát,
– ve ze tõi prog ra mot.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot Jász al só szent györgy köz ség pol gár mes te -
ré nek cí mez ve, „Al jegy zõi ál lás pá lyá zat” jel zés sel (5054
Jász al só szent györgy, Fõ út 53/A) lehet benyújtani.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le tel tét so -
ron kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen kerül sor.

Ered mé nyes pá lyá zat ese tén az al jegy zõi mun ka kör
2007. ja nu ár 1. nap já tól betölthetõ.

Ka dar kút Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés.

Elõnyt je lent köz igaz ga tá si gya kor lat, il let ve ide gen
nyelv is me re te.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– rész le tes, szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó ön élet -

raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pe sí tést iga zo ló ok irat hi te les má so la tát.

El lá tan dó fel ada tok:
– jegy zõ he lyet te sí té se és a jegy zõ ál tal meg ha tá ro zott

fel ada tok ellátása.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
Il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tv. szerint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.
El bí rá lás ide je: a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ el sõ kép vi -

se lõ-tes tü le ti ülés.
Az ál lás a dön tést kö ve tõ en be tölt he tõ.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Ka dar kút vá ros jegy zõ jé -

nek, 7530 Ka dar kút, Fõ u. 24. cím re kell be nyúj ta ni.
 Érdeklõdni a (82) 581-003-as te le fo non vagy sze mé lye sen
a jegyzõnél lehet.

A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja a jo got a pá lyá za ti el já rás 
ered mény te len né nyilvánítására.

Ke rek ha raszt Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá -

gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel -
jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má -
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get és szak kép zett sé get iga zo ló ok -

irat hi te les másolatát,
– ve ze tõi prog ra mot.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tot Ke rek ha raszt köz ség pol gár mes te ré hez cí -
mez ve (3009 Ke rek ha raszt, Bim bó ut ca 2.) le het  benyúj -
tani.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le tel tét kö -
ve tõ 30 na pon be lül kerül sor.

Ered mé nyes pá lyá zat ese tén a jegy zõi mun ka kör azon -
nal be tölt he tõ.
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Kesz nyé ten–Gi rincs–Kis csécs köz sé gek
kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

A kör jegy zõ ve ze ti a kör jegy zõ sé get és el lát ja az 1990.
évi LXV. tv. (Ötv.) 36. § (2) be kez dés ben reá ru há zott
feladatokat.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek: 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké -

pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– sa ját tu laj do nú sze mély gép ko csi és B ka te gó ri ás jo -

go sít vány,
–  leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat. 
A fel so rolt fel té te lek alól fel men tés nem ad ha tó.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a fen ti ek ben fel so rolt ké pe sí té se ket iga zo ló ok má -

nyok ere de ti pél dá nyát (en nek hi á nyá ban köz jegy zõ által
hitelesítettet),

– rész le tes szak mai ön élet raj zot.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. alap ján, il let ve meg egye -
zés szerint.

A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je len tés tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül Kesz nyé ten köz ség pol gár mes te -
ré nek kell be nyúj ta ni zárt bo rí ték ban. Cím: Ke csõ Im re
pol gár mes ter, 3579 Kesz nyé ten, Bé ke tér 17. Te le fon: (49) 
459-808, (49) 459-810.

El bí rá lás ha tár ide je: 2007. ja nu ár 31.
A pá lyá za to kat Kesz nyé ten–Gi rincs–Kis csécs köz sé -

gek kép vi se lõ-tes tü le tei együt tes ülé sen bí rál ják el az elõ -
ké szí tõ bi zott sá gok vé le mé nyét figyelembe véve.

Az ál lás 2007. feb ru ár 1-jé tõl tölt he tõ be.
A pá lyá zat le adá si ha tár ide je: a hir de tés Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott 15. nap 16 óra.
Szol gá la ti la kást tu dunk biz to sí ta ni. 
To váb bi ér dek lõ dé si le he tõ ség a fen ti te le fon szá mo kon.

Kis te lek Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot ír ki

al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– jo gi szak vizs ga,

– köz igaz ga tás ban el töl tött leg alább 5 éves szak mai
gya kor lat,

– leg alább 5 év ve ze tõi gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– fény ké pes, rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ECDL-vizs gát ta nú sí tó ok ira tot.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 60. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a ha tár idõ le jár ta utá ni el sõ zárt
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za tot Kis te lek Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te, Nagy
Sán dor pol gár mes ter nek cí mez ve (6760 Kis te lek, Ár pád
ut ca 1–3.) lehet benyújtani.

Lád be se nyõ–Abod–Ba lajt köz sé gek
kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tás szer ve zõ vagy jo gi vég zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– 2 év szak mai gya kor lat a köz igaz ga tás ban.

Elõnyt je lent:
– szá mí tó gé pes is me ret,
– pá lyá zat ké szí tés ben va ló jár tas ság,
– pénz ügyi és köz igaz ga tá si is me re tek,
– sa ját sze mély gép ko csi.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a pá lyá zó nak a mun ka kör re, a hi va tal irá nyí tá sá ra vo -

nat ko zó szak mai elképzeléseit,
– a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 15. nap.

Az el bí rá lás ha tár ide je: a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt
kö ve tõ 30 napon belül.

Az ál lás be tölt he tõ: 2007. feb ru ár 1-jé tõl.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
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A mun ka kört tel jes mun ka idõ ben kell el lát ni.
Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. alap ján.
A pá lyá za tot Lád be se nyõ köz ség pol gár mes te ré hez kell

be nyúj ta ni zárt bo rí ték ban. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni:
„Körjegyzõi pályázat”.

Lé ta vér tes Vá ros Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Ké pe sí té si fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés (vagy OKV tu do má nyos fo ko zat alap ján
adott mentesítés),

– leg alább 2 évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet.

Jut ta tás, il let mény: az 1992. évi XXIII. tv. sze rint, ét ke -
zé si utal vány, ru há za ti költ ség-té rí tés, 13. ha vi illetmény.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ön élet raj zot,
– szak mai gya kor la tot, vég zett sé get iga zo ló ok ira tok

hi te les másolatát,
– szak mai el kép ze lést,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá za tot a kö vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni: Meny -
hárt Ká roly pol gár mes ter, 4281 Lé ta vér tes, Kossuth u. 4.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 15. nap.

El bí rá lás ha tár ide je: a so ros tes tü le ti ülés idõ pont ja.
El bí rá lás mód ja: eset le ges sze mé lyes meg hall ga tás

alap ján a kép vi se lõ-tes tü let dönt.

Ló rév Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
és Ma kád Köz ség Ön kor mány za tá nak

Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

ma ká di szék he lyû kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá -

gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel -

jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má -
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– leg alább öt év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– leg alább há rom év ve ze tõi gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ testületi ülés.

Az ál lás a tes tü le ti dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel. A mun ka kör tel jes
mun ka idõ ben kell ellátni.

Il let mény, egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pá lyá za to kat Ló rév köz ség pol gár mes te ré hez kell be -
nyúj ta ni zárt bo rí ték ban. Cím: 2309 Ló rév, Dun dity Ale xa
u. 43. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Körjegyzõi pályázat”.

To váb bi in for má ció a kö vet ke zõ te le fon szá mon kér he -
tõ: 06 (70) 319-3458.

Má lyi köz ség kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás be töl té se ki ne ve zés sel tör té nik, mely ha tá ro zat -
lan idõre szól.

Az al jegy zõ ál tal el lá tan dó fel ada tok:
– a jegy zõ he lyet te sí té se,
– a jegy zõ ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer -

ve zõi vég zett ség,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 3 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ki ne ve zés ese tén a va gyon nyi lat ko zat té te li kö te le -

zett ség teljesítése,
– ECDL-bi zo nyít vány.
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Bé re zés és egyéb jut ta tás az 1992. évi XXIII. tör vény
(Ktv.) alap ján.

A pá lyá zat hoz kér jük csa tol ni:
– szak mai ön élet raj zot,
– 30 nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok mány

má so la tát,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga bi zo nyít ványt.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

Az ál lás 2007. ja nu ár 15-tõl tölt he tõ be.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö -

ve tõ leg kö ze leb bi kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ke rül sor a pá -
lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sát kö ve tõ en, mely rõl a pá -
lyá zók írás be li ér te sí tést kap nak.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell
 eljuttatni: Má lyi köz ség pol gár mes te re, 3434 Má lyi, Szé -
che nyi u. 12.

A pá lyá zat tal kap cso la to san ér dek lõd ni te le fo non vagy
sze mé lye sen a pol gár mes ter nél, il let ve a tit kár sá gon a
(46) 529-050-es te le fon szá mon vagy a (30) 637-5567-es
mo bil szá mon le het.

Mu csony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

es eti könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra

Pá lyá za ti fel té te lek:
Pá lyáz hat az, aki költ ség ve té si mi nõ sí té sû könyv vizs -

gá lói szak ké pe sí tés sel ren del ke zik, s egy ben a Ma gyar
Könyv vizs gá lói Ka ma ra ál tal ve ze tett könyv vizs gá lói
név jegy zék ben sze re pel.

A könyv vizs gá ló fel ada tai:
A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -

vény 92/C. §-ában meg ha tá ro zot tak.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– a könyv vizs gá lói be jegy zést iga zo ló do ku men tum hi -

te les má so la tát,
– 30 nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,

– meg bíz ási szer zõ dés-ter ve ze tet ár aján lat tal,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az Ötv. 92/B. § (2) be kez dé -

sé ben meg ha tá ro zott össze fér he tet len ség nem áll fenn.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot „Könyv vizs gá lói pá lyá zat” meg je lö lés sel,
Visz lai Vik tor, Mu csony nagy köz ség pol gár mes te ré hez
kell be nyúj ta ni, cím: 3744 Mu csony, Fõ út 2.

A pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.

Mu csony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
megüresedett al jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri vég zett ség,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– az al jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több -

ször mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény 22/A. § (8) be -
kez dé se alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te les.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– az al jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak -

mai, ve ze té si el kép ze lé se ket,
– az is ko lai vég zett sé get, va la mint a szak vizs ga le té te -

lét iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Bé re zés és ki ne ve zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tv. sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés idõ pont ja.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sát
kö ve tõ hó nap 1. nap já tól.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton le het be -
nyúj ta ni Mu csony nagy köz ség jegy zõ jé hez: Mol nár Ju dit
jegy zõ, 3744 Mu csony, Fõ út 2. Te le fon: (48) 403-078.

A bo rí té kon tün tes sék fel: „Al jegy zõi pá lyá zat”.
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Luc fal va Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

és Nagy ke reszt úr Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– cse lek võ ké pes ség,

– bün tet len elõ élet,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi
dok to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy az aló li
men te sü lés, il let ve a kép vi se lõ-tes tü let e fel té tel hi á nyá -
ban is ki ne vez he ti a pá lyá zót, amennyi ben a ki ne ve zés tõl
szá mí tott egy éven be lül a szak vizs gát vagy a mentesítést
megszerzi),

– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– ké pe sí tést tar tal ma zó ok ira tot vagy an nak hi te le sí tett
másolatát,

– amennyi ben ren del ke zik ve le, a köz igaz ga tá si szak -
vizs gá ról szó ló ok ira tot vagy an nak hi te le sí tett másolatát,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá -
nyát,

– a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it (név, szü le té si hely, idõ,
lak cím), élet út ját (ed di gi mun ka he lyek és mun ka kö rök fel -
so ro lá sá val), to váb bá szak mai gya kor la tát tar tal ma zó ön -
élet raj zát, va la mint ezen sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá zat tal 
össze füg gõ kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõre szól.

A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le to váb bá az is, hogy
a pá lyá zó vál lal ja a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény 22/A. §-a sze rin ti va gyon nyi lat -
ko zat-té telt.

Az il let mény meg ál la pí tá sá ra, jut ta tá sok ra, elõ me ne tel -
re, jo gok ra és kö te le zett sé gek re a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény rendelkezései az
irányadók.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: Luc fal va Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te, 3129 Lucfalva,
Rákóczi út 38.

A pá lyá zat ról a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat be nyúj tá -
sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi ülésén dönt.

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi fel vi lá go sí tás
 Bakos Gyu la pol gár mes ter tõl kér he tõ a (32) 394-200-as
telefonszámon.

Nagy út Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

1. Pá lyá za ti fel té te lek:

a) ma gyar ál lam pol gár ság,

b) bün tet len elõ élet,

c) igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

d) leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,

e) köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos Köz -
igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en
köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat
alap ján adott mi nõ sí tés.

Az 1. c) pont ban fog lalt ké pe sí tés alól a kép vi se lõ-tes tü -
let fel men tést ad hat an nak a sze mély nek, aki az elõ írt ké -
pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nya it a ki ne ve zés -
tõl szá mí tott két éven be lül be fe je zi. A fel men tés idõ tar ta -
má nak ered mény te len el tel te ese tén a jegy zõ köz szol gá la ti 
jog vi szo nya meg szû nik [Ktv. 8. § (2) be kez dés a) pont ja].

2. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

a) rész le tes szak mai ön élet raj zot,

b) szak mai prog ra mot, ve ze té si el kép ze lé se ket,

c) 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

d) is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te le sí tett má -
so la tát.

3. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

a) az elõ írt nál hosszabb köz igaz ga tá si gya kor lat,

b) ve ze tõi gya kor lat.

4. Il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do -
sí tott 1992. évi XXIII. tv. elõ írá sai sze rint.

5. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

6. A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let a be nyúj -
tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül, so ron kö vet ke zõ ülé -
sén dönt.

A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en be tölt he tõ.

A pá lyá za tot Nagy út Köz ség Ön kor mány za tá nak pol -
gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni.

Cím: 3357 Nagy út, Sza bad ság tér 1.

Te le fon: (36) 497-001.
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Nyár egy há za köz sé gi Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

A jegy zõi ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– 2 éves ön kor mány za ti köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, ed di gi mun ka kö re i -

nek, te vé keny sé gé nek leírását,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tést, va la mint a köz igaz ga tá si vagy a jo gi
szak vizs ga le té te lét iga zo ló ok ira tok hiteles másolatát.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény elõ írá sai szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tot Nyár egy há za Ön kor mány za tá nak pol gár -
mes te ré hez kell be nyúj ta ni, 2723 Nyár egy há za, Nyá ry Pál
út 37. „Jegy zõi pá lyá zat” megjelöléssel.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül az a pá lyá zó, 
aki nek ön kor mány zat nál ve ze tõi gya kor la ta van.

Szol gá la ti la kás szük ség ese tén meg old ha tó.
A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ el sõ

tes tü le ti ülé sen – elõ ze tes meg hall ga tást kö ve tõ en dönt a
jegyzõ személyétõl.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól és a kép vi se lõ-tes -
tü le t ülé sét kö ve tõ hó 1. nap já tól tölt he tõ be az állás.

Nyék lád há za Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent het fel sõ fo kú köz -
gaz da sá gi ké pe sí tés.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát,
– szak vizs ga-bi zo nyít vány hi te les má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt.

Bé re zés, il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 30 napon belül.

A mun ka kör az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za to kat Nyék lád há za vá ros pol gár mes te ré hez

kell be nyúj ta ni. Cím: 3433 Nyék lád há za, Vasút u. 16.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban tá jé koz ta tást ad: Ga lus ka

Lász ló pol gár mes ter, te le fon: (46) 591-286.

Pa nyo la és Olcs va a pá ti köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei
pá lyá za tot hir det nek

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pa nyo la és Olcs va a pá ti köz sé gek ön kor mány za tai a he -
lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tv. 36. §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel, a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. (a to váb bi ak ban:
Ktv.) 7–9. §-ai nak fi gye lem be vé te lé vel pá lyá za tot ír nak ki 
Pa nyo la szék hellyel, 2007. ja nu ár 1. nap já val létrejövõ
körjegyzõség körjegyzõi állásának betöltésére.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga, il let ve az  Or -

szágos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OKV) el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû -
nek mi nõ sí tett tu do má nyos fokozat alapján adott  mente -
sítés,

– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– a Ktv. 7. § (7) be kez dé se sze rin ti kö te le zett ség  vál -

lalása,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,

2176 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 24. szám



– a szak vizs gát iga zo ló ok irat, il let ve az OKV-men te sí -
tés rõl szó ló ok irat má so la tát,

– szak mai ön élet raj zot,

– ve ze tõi prog ra mot.

Il let mény, egyéb jut ta tá sok: a Ktv. alap ján.

Az ál lás hely 2007. ja nu ár 1. nap já val tölt he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: pos tai úton vagy sze mé lye sen
Pa nyo la köz ség pol gár mes te ré hez, 4913 Pa nyo la, Szom -
bat he lyi út 12.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát  kö -
vetõ el sõ együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen tör té nik.

Pál há za Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la

pá lyá za tot hir det
a Hegy kö zi Épí tés ügyi Igaz ga tá si Tár su lás
ki emelt épí tés ügyi ügy in té zõi mun ka kör

be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí -
tõ mér nö ki szak kép zett ség,

– leg alább 3 év épí tés ügyi ha tó sá gi szak mai gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a szak kép zett sé get iga zo ló ok irat(ok) má so la tát,

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A tár su lás ban 11 te le pü lés vesz részt.

Az il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül meg ál la pí tás ra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tás ra meg ál la pí tott ha tár -
idõ tõl szá mí tott 30 na pon be lül ke rül sor.

A pá lyá za tot Pál há za Vá ros Ön kor mány zat jegy zõ jé hez 
(3994 Pál há za, Dó zsa Gy. út 39.) kell meg kül de ni.

Re göly Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

és Be lecs ka Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det nek
a Re göly–Be lecs ka Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge

kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi
dok to ri vég zett ség,

– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó dip lo ma hi te les  máso -
latát.

Bé re zés: a Ktv. sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ el sõ együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap
el sõ nap já tól.

A pá lyá za tot Re göly köz ség pol gár mes te ré hez (7193
Re göly, Rá kó czi u. 2.) kell be nyúj ta ni.

Sal gó tar ján Me gyei Jo gú Vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Vá ros fej lesz té si és In for ma ti kai Iro da
iro da ve ze tõi mun ka kö ré nek

ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti jog vi szony ban
tör té nõ be töl té sé re

A Vá ros fej lesz té si és In for ma ti kai Iro da fõbb fel ada tai:

– a stra té gi ai fej lesz té si és te le pü lés ren de zé si fel ada tok 
alap ját ké pe zõ te le pü lés fej lesz té si kon cep ció el ké szí té se,

– a pá lyá za tok elõ ké szí té se, ki dol go zá sa és le bo nyo lí -
tá sa, pá lyá za ti do ku men tá ci ók el ké szí té se,

– a köz gyû lés ál tal jó vá ha gyott, köz be szer zé si ér ték ha -
tár fe let ti be ru há zá sok, fel újí tá sok elõ ké szí té se és le bo -
nyo lí tá sa,

– in for ma ti kai fel ada tok szer ve zé se és irá nyí tá sa.
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Pá lyá za ti fel té te lek:
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû mû sza ki vagy köz gaz -

da sá gi vég zett ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– ké pe sí té sét tar tal ma zó ok ira tot vagy an nak hi te le sí -

tett másolatát,
– amennyi ben ren del ke zik ve le, a köz igaz ga tá si szak -

vizs gá ról szó ló ok ira tot vagy an nak hi te le sí tett másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá -

nyát,
– a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it (név, szü le té si hely, idõ,

lak cím), élet út ját (ed di gi mun ka he lyek és mun ka kö rök fel -
so ro lá sá val), to váb bá szak mai gya kor la tát tar tal ma zó ön -
élet raj zát, va la mint ezen sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá zat tal 
össze füg gõ kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ. A ki ne ve zést meg elõ zõ en az ere de ti do ku men tu mo -
kat be kell mu tat ni. A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le to -
váb bá az is, hogy a pá lyá zó vál lal ja, hogy a köz tiszt vi se lõk 
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 22/A. §-a
szerinti vagyonnyilatkozatot tesz.

A mun ka kör rel já ró ve ze tõi meg bí zás a Ktv. sze rin ti fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet te si szint nek felel meg.

Az il let mény meg ál la pí tá sá ra, jut ta tá sok ra, elõ me ne tel -
re, jo gok ra és kö te le zett sé gek re a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény rendelkezései az
irányadók.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: Sal gó tar ján Me -
gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal, Ó vá ri Pé ter cím ze -
tes fõ jegy zõ, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
15 na pon be lül kerül sor.

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt:
Ó vá ri Pé ter cím ze tes fõ jegy zõ, tel.: (32) 311-683, fax: (32) 
310-838, e-ma il: jegy zo@salgotarjan.hu.

Sza bad kí gyós Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi, vagy ál lam igaz ga -

tá si fõ is ko lai vég zett ség igaz ga tás szer ve zõ szakon,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Il let mény és egyéb jut ta tás: a Ktv. és a kép vi se lõ-tes tü -
let ren de lete alap ján ke rül meg ál la pí tás ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– az is ko lai vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló ok ira -

tok má so la tát,
– iga zo lást leg alább 2 év ön kor mány zat nál el töl tött

köz igaz ga tá si gya kor lat ról,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a hi va ta li mun ka szer ve zé sé vel, irá nyí tá sá val kap cso -

la tos el kép ze lé se it.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá za ti be nyúj tá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ ülésén bírálja el.

A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja ma gá nak azt a jo got,
hogy a pá lyá za ti el já rást in do ko lás nél kül ered mény te len -
nek nyilvánítsa.

A pá lyá za tot Sza bad kí gyós köz ség pol gár mes te ré hez
kell be nyúj ta ni: 5712 Sza bad kí gyós, Kos suth tér 7. Tel.:
(66) 247-601.

Sza kály–Dúzs–Mu csi köz sé gek ön kor mány za tá nak
kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vagy ál lam igaz ga -

tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kon szerzett oklevél,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– a Ktv. 7. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va gyon -

nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vállalása.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a vég zett sé get iga zo ló ok ira to kat.
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A ki ne ve zés ha tá ro zat lan ide jû.
Il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tv. szerint.
Az ál lás 2007. ja nu ár 1-jé tõl tölt he tõ be.
A pá lyá za tot a meg je le nés tõl szá mí tott 15 na pon be lül

Sza kály köz ség pol gár mes te ré hez le het be nyúj ta ni. Cím:
Ba logh Ár pád né pol gár mes ter, 7192 Szakály, Kossuth
út 11.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ el sõ együt tes tes tü le ti ülésen kerül sor.

Szi get új fa lu Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá zat be töl té sé nek fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat el bí rá sá nál elõnyt je lent:
– hely is me ret,
– ide gen nyelv-tu dás (né met),
– B ka te gó ri ás jo go sít vány.

Il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alapján.

A pá lyá zat hoz kér jük csa tol ni:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai szak ké pe sí tést, szak vizs gát iga zo ló ok ira tok

másolatát.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A jegy zõi ál lás ha tá ro zat lan idõ re szól és a dön tést kö -
ve tõ hó nap 1-jé tõl tölt he tõ be.

A pá lyá za tok el bí rá lásá ra a pá lyá za ti ki írás le jár tát kö -
ve tõ leg kö ze leb bi kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ke rül sor a pá -
lyá zók sze mé lyes meghallgatását követõen.

A pá lyá za tot a kö vet ke zõ cím re kell el jut tat ni: Szi get új -
fa lu Pol gár mes te ri Hi va ta la, 2319 Szi get új fa lu, Fõ út 45.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni Var ga Jó zsef
pol gár mes ter nél sze mé lye sen vagy a 06 (24) 464-452-es
te le fon szá mon lehet.

Tom pa Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot ír ki

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké -

pe sí tés,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a jegy zõ he lyet -
te sí té se, ki ad ja az üz le tek mû kö dé si en ge dé lyét, te lep en -
ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sa, ve ze ti a vál lal ko zók és
egyéb szer ve ze tek nyil ván tar tá sát, el len õr zi a ke res ke del -
mi egy sé ge ket, in téz ke dik a vál lal ko zá sok és üz le tek el len
be je len tett pa na szok ki vizs gá lá sá ra, el ké szí ti a bú csú- és
vá sár nap tárt, vá sár kor ál lat or vos ki ren de lé sét, ma gán sze -
mé lyek kom mu ná lis adó ja (ki ve tés, elõ írás, tör lés, mél tá -
nyos ság), in té zi az ide gen tar to zá sok, hely szí ni bír ság
ügye i nek adók mód já ra tör té nõ be haj tá sát, részt vesz a fel -
de rí té si munkában, zárással kapcsolatos fel ada tok el vég -
zé se, részt vesz a fizetési értesítések elõ ké szí té sé ben, pos -
tá zá sá ban.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alap ján a ki ne ve zés re ke rü lõ al jegy zõ alap -
il let mé nyé nek 140–150%-a.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat vagy azok hi te les

má so la ta it.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni a kö vet ke zõ cím re: Tom pa Vá ros Pol gár mes te ri Hi va -
ta la, Ká posz ta Jó zsef cím ze tes fõ jegy zõ, 6422 Tom pa,
Sza bad ság tér 3. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15 napon belül.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak mód ja: a be ér ke zett pá lyá -
za tok kö zül – a pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sát kö ve -
tõ en, az ügy ren di bi zott ság elõ ze tes vé le mé nye alap -
ján – a jegy zõ ál tal ki vá lasz tott pá lyá zat ke rül elõ ter jesz -
tés re a képviselõ-testületi ülésen.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá si ha tár ide jét kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sá nak nap já tól tölt he tõ be.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ci ót nyújt Ká posz ta

Jó zsef cím ze tes fõ jegy zõ, 6422 Tom pa, Sza bad ság tér 3.
Te le fon: (77) 551-500.
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Tú rony, Csar nó ta, Ga ré
Ön kor mány za ta i nak Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben (he ti 40 óra) kell ellátni.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség vagy ál -

lam igaz ga tá si fõ is ko lai végzettség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább 3 éves köz igaz ga tás ban el töl tött gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– te vé keny sé ge ket és ké pes sé ge ket be mu ta tó ame ri kai

tí pu sú önéletrajzot,
– írá sos ja vas lat té telt a kör jegy zõ sé gi hi va tal  vezeté -

sére, mû köd te té sé re.

Bé re zés a Ktv. elõ írá sai sze rint.
A pá lyá za to kat a pá lyá za ti ki írás meg je le né sét kö ve tõ en 

15 na pon be lül le het sze mé lye sen vagy aján lott pos tai kül -
de mény ként be nyúj ta ni Tú rony köz ség pol gár mes te ré nél
(7811 Túrony, Kossuth u. 8.).

A pá lyá zat tal kap cso la tos rész le tes fel vi lá go sí tás
 Szarkándi La jos pol gár mes ter tõl kér he tõ, te le fon: (30)
989-7568.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
tes tü le ti ülé sen tör té nik, a mun ka kör ezt kö ve tõ en, leg ko -
ráb ban 2007. ja nu ár 1-jétõl tölthetõ be.

Tüs ke vár, Apá ca tor na és Kis ber zseny
ön kor mány za tai

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai, vagy ál lam- és jog tu do má -

nyi egye te mi végzettség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább kétéves köz igaz ga tá si gya kor lat.
 
Pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– ön élet raj zot (rész le tes szak mai ön élet raj zot),

– kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.
 
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény

alapján.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö -

ve tõ leg kö ze leb bi együt tes ülé sen ke rül sor. 
Az ál lás be tölt he tõ: 2007. feb ru ár 1-jé tõl.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá za tot Tüs ke vár köz ség pol gár mes te ré hez kell

be nyúj ta ni. Cím: Mol nár Le ven te pol gár mes ter, 8477 Tüs -
ke vár, Kos suth L. u. 48.

Lap zár ta után ér ke zett
pá lyá za ti fel hí vá sok

Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
pá lyá za tot hir det

az Elem zé si és Szak mai El len õr zé si Fõ osz tály
fõ osz tály ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

A mun ka kör be töl té sé nek fel té te lei:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 3. sz. mel lék le té ben

a 32. fel adat kör nél az I. be so ro lá si osz tály ban elõ írt vég -
zett ség,

– köz igaz ga tá si te rü le ten szer zett leg alább 3 éves gya -
kor lat,

– leg alább 2 éves ve ze tõi gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A mun ka kör be töl té sé nél elõnyt je lent:
– tár sa da lom biz to sí tás, egész ség biz to sí tás te rü le tén

szer zett ve ze tõi gyakorlat, 
– tár sa da lom biz to sí tá si, egész ség biz to sí tá si vég zett -

ség, vagy ez irá nyú ismeretek,
– an gol-, né met- vagy fran cia nyelv-is me ret.

Bé re zés és jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény elõ írá sa i nak meg fe le lõ en
történik.

Az el lá tan dó fel adat is mer te té sét az OEP hon lap ján
(www.oep.hu) ta lál ha tó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
zat tar tal maz za.

A pá lyá za ti anyag nak tar tal maz nia kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– az elõ írt szak ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má -

so la tát,
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– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– 1 db fény ké pet,
– az in téz mény mû kö dé sé re vo nat ko zó szak mai kon -

cep ci ót.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügy mi -
nisz té ri um hi va ta los lap já ban tör té nõ meg je le nés tõl szá -
mí tott 15. mun ka nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt
kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A pá lyá zat ered mé nyé rõl
va la mennyi pá lyá zót ki ér te sít jük.

A mun ka kör 2007. feb ru ár 1-jé tõl tölt he tõ be.
A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi in for má ci ók az OEP

Hu mán po li ti kai és Ok ta tá si Fõ osz tá lyán meg is mer he tõk
(1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 61–65., te le fon:
350-4068).

A pá lyá za tot az OEP Hu mán po li ti kai és Ok ta tá si Fõ osz -
tá lyá hoz (1139 Bu da pest, Vá ci út 73/A cím re) kell be nyúj -
ta ni – zárt bo rí ték ban – „Fõ osz tály ve ze tõi pá lyá zat”  jel -
igére.

Bö göt és Por pác köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei
pá lyá za tot hir det nek

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Bö göt és Por pác köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei a Bö göt
szék he lyû meg üre se dõ kör jegy zõi ál lás be töl té sé re pá lyá -
za tot hirdetnek:

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy ál lam- és jog tu do má -

nyi egye te mi vég zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõi jog ál lás ról szó ló tör vény alap -
ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott
15 napon belül.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Bö göt köz ség pol gár -
mes te re, 9612 Bö göt, Tóth Gy. u. 12.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ el sõ együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tést kö ve tõ en azon nal
be tölt he tõ.

Fer tõd Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés,
– leg alább 2 éves ál lam igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi, vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tát,
– szak vizs gát iga zo ló ok irat má so la tát,
– a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai,

ve ze té si el kép ze lé se ket.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– töb bé ves ve ze tõi gya kor lat,
– önkor mány za ti pá lyá za tok írá sá ban, be nyúj tá sá ban

szer zett gya kor lat, re fe ren ci ák.

Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá zó nyi lat koz zon az ál lás hely be töl té sé nek le het -

sé ges idõ pont já ról, egyéb fel té te le i rõl.
Al kal ma zá si, bé re zé si fel té te lek a köz tiszt vi se lõk jog ál -

lá sá ról szó ló tör vény ben elõ ír tak sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: A be nyúj tá si ha tár -

idõ le tel tét kö ve tõ tes tü le ti ülés.
A pá lyá za tot Fer tõd vá ros pol gár mes te re cí mé re

(9431 Fer tõd, Ma dách sé tány 1.) sze mé lye sen, vagy pos tai 
kéz be sí tés út ján kell be nyúj ta ni, zárt bo rí ték ban, „Jegy zõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel.

Fót Vá ros Ön kor mány za tá nak pol gár mes te re
 fõ épí té szi fel ada tok el lá tá sá ra mun ka tár sat ke res

Az ál lás 2007. feb ru ár 1-jétõl be tölt he tõ.
A fel adat kör el lá tá sá ra meg bí zás alap ján ke rül sor.

Al kal ma zá si fel té te lek:
– leg alább ötéves – a te le pü lés ren de zés ben, az épí té -

sze ti ter ve zés ben, il le tõ leg az épí tés ügyi igaz ga tás ban
össze sen el töl tött – gya kor lat tal ren del ke zõ ok le ve les épí -
tész mér nök, vagy leg alább nyolc éves – a te le pü lés ren de -
zés ben, az épí té sze ti ter ve zés ben, il le tõ leg az épí tés ügyi
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igaz ga tás ban összesen el töl tött – gya kor lat tal, va la mint
szak irá nyú fel sõ fo kú ki egé szí tõ szak kép zett ség gel ren del -
ke zõ építészmérnök, te le pü lés mér nök,

– épí tész ka ma rai tag ság,

– a Pest Me gyei Épí tész Ka ma ra 90 nap nál nem ré geb bi 
szak mai vé le mé nye.

Ja va dal ma zás meg egye zés sze rint.

A szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok -
mány(ok) má so la tát 2006. ja nu ár 15-ig a Pol gár mes te ri
Hi va tal (2151 Fót, Vö rös marty tér 1.) Tit kár sá gi iro dá já ra
kér jük el jut tat ni.

Ge re n dás Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

– 2007. ja nu ár 1-jé tõl –
jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A pá lyá zat a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé se, va la mint a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 8. §-a alap -
ján kerül meghirdetésre.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell ellátni.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi
dok to ri ké pe sí tés,

– leg alább öt éves köz sé gi ön kor mány za ti köz igaz ga -
tás ban szer zett gyakorlat,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy az alól va ló men te sí -
tés).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a jegy zõi be osz -
tás ban szer zett gyakorlat.

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben sze rep lõ ál ta lá -
nos al kal ma zá si fel té te lek nek is (ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, össze fér he tet len ség
hiánya), és azokat igazolni kell.

A jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 22. §-a (8) be kez dés d) pont ja alap ján va -
gyon nyi lat ko zat tételére köteles.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tot, vagy an nak má so la tát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– ön élet raj zot, ben ne a szak mai élet út rész le tes is mer -
te té sé vel,

– a mun ka kör be töl té sé vel és el lá tá sá val kap cso la tos
szak mai el kép ze lé se ket.

A ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény nek a jegy zõk re vo nat ko zó sza bá -
lyai, va la mint a he lyi ren de let ben fog lal tak alapján tör té -
nik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat nak a
Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ 15 na -
pon belül.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Ge ren dás köz ség pol -
gár mes te re, 5925 Ge ren dás, Petõfi u. 2.

To váb bi in for má ci ó kat Ge ren dás köz ség pol gár mes te -
ré tõl kér het nek a pá lyá zók a 06 (66) 249-224-es te le fon -
szá mon.

A dön tés a kép vi se lõ-tes tü let ülé sén tör té nik a be nyúj -
tást kö ve tõ 30 na pon belül.

A kép vi se lõ-tes tü let igényt tart a pá lyá zók elõ ze tes
meg hall ga tá sá ra.

A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja ma gá nak azt a jo got,
hogy a pá lyá za tot ered mény te len né nyilvánítsa.

Gyomaendrõd Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

nyilvános pályázatot hirdet
Gyomaendrõd város közigazgatási területén végzendõ 

helyi közúti személyszállítás közúti személyszállítás
közszolgálati szerzõdés keretében történõ ellátására

A pá lyá za t az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti
sze mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tv. ren del ke -
zé sei alap ján ke rül ki írás ra.

Az igé nyelt szol gál ta tást a je len le gi szol gál ta tó na pi
szin ten mint egy 260 km hasz nos tel je sít ménnyel, 4 db
 autóbusszal és 3 so fõr rel lát ja el.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó,
vagy az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás cél já ra ala pí tott tár sa ság fe lel jen meg az au tó -
busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról
szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény ál tal meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek, továbbá amennyiben

– ne vé re szó ló an meg vá sá rol ja a pá lyá za ti kiírást,
– nem áll nak fenn ve le szem ben az ab ban fog lalt ki zá ró 

okok,
– meg fe lel a szak mai, mû sza ki és pénz ügyi  alkalmas -

sági fel té te lek nek és
– az elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe -

le lõ aján la tot nyújt be.
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Ma gyar or szá gon be nem jegy zett szol gál ta tó a pá lyá za -
ton ab ban az eset ben ve het részt, ha a szék he lye sze rin ti or -
szág ban a kül föl di ek szá má ra biz to sí tott a nem ze ti el bá nás
a me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés ben és a pá lyá zat 
el nye ré se ese tén vál lal ja a Ma gyar or szá gon tör té nõ le te le -
pe dést.

A pá lyá za ti ki írás be sze rez he tõ: Gyo ma end rõd Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va tal Vá ros üze mel te té si és va gyon gaz -
dál ko dá si osztá lyán (5500 Gyo ma end rõd, Sza bad ság
tér 1.) A pá lyá za ti ki írás ára 50 000 + áfa =  60 000 Ft. 

A fi ze tés fel té te lei és mód ja: a do ku men tá ció el len ér té -
két a pá lyá zat ki író nak az End rõd és Vi dé ke Ta ka rék szö -
vet ke zet nél ve ze tett 53200125-11062402 sz. bank szám lá -
já ra kell át utal ni. Az át uta lá si bi zony la ton sze re pel nie kell
a be fi ze tés jog cí mé nek: „Gyomaendrõd, au tó busz-köz le -
ke dés”. 

A pá lyá za ti ki írás pá lyá zó, il let ve kö zös aján lat ese tén a
kö zös pá lyá zók egyi ke ál tal tör té nõ meg vá sár lá sa az el já -
rás ban va ló rész vé tel fel té te le. A ki írás ren del ke zés re bo -
csá tá sá nak fel té te le a be fi ze tést iga zo ló fel adó vény vagy
ban ki ér te sí tõ be mu ta tá sa. A pá lyá za ti ki írás sze mé lye sen
át ve he tõ a fentebb megjelölt címen, munkanapokon 8.00–
16.00 óráig.

Az aján lat té tel ha tár ide je: 2007. feb ru ár 12., hét fõ.
Az el bí rá lás mód ja: a sza bály sze rû en be nyúj tott pá lyá -

za to kat a kép vi se lõ-tes tü let ál tal meg bí zott bírá lóbizott ság 
ér té ke li a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott al kal mas sá gi
fel té te lek és bí rá la ti szem pon tok alap ján, a pá lyá za tot ki író 
kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat nyer te sé nek az összes sé gé -
ben leg elõ nyö sebb aján la tot te võ pá lyá zót hir de ti ki.

Az el bí rá lás szem pont jai:
– a je len leg ér vé nyes me net rend hez vi szo nyí tott já rat -

gya ko ri ság nö ve lé se a la kos ság uta zá si igé nye i nek meg fe -
le lõ en, fi gye lem mel a la kos ság élet vi te lé hez tar to zó in téz -
mény rend szer el ér he tõ sé gé re;

– a szol gál ta tá sok mi nõ sé gé vel szem ben tá masz tott el -
vá rá sok (pl. el ju tá si se bes ség, gya ko ri ság, pon tos ság,
meg bíz ha tó ság, zsú folt ság, utas biz ton ság, tisz ta ság);

– moz gá suk ban kor lá to zott sze mé lyek uta zá si le he tõ -
sé ge i nek biz to sí tá sa;

– a szol gál ta tá sok kö zöt ti össz hang és a szol gál ta tók
kö zöt ti együtt mû kö dés a me net rend, az át szál lá si le he tõ sé -
gek és az utas tá jé koz ta tás te kin te té ben;

– a jár mû vek és a szol gál ta tá si inf ra struk tú ra  színvo -
nala, az üze mel te tés kör nye ze ti ha tá sai;

– a sze mély zet tel szem be ni el vá rá sok, fog lal koz ta tá si
fel té te lek;

– az ön kor mány za ti tá mo ga tás mér té ke és me net jegy -
árak.

Az ered mény hir de tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2007. feb -
ru ár 28.

A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2007.  már -
cius 14.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2007. áp ri -
lis 30.

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 8 év.

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

köz te rü letfel ügye let-ve ze tõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– fõ is ko lai szin tû rend vé del mi fel sõ ok ta tás ban szer zett

szak nyo mo zó vagy szer ve zõ szak kép zett ség; egye te mi
vagy fõ is ko lai ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben (jog -
elõd in téz mé nyé ben) szer zett ha tár ren dé sze ti és vé del mi
ve ze tõi, il let ve az zal egyen ér té kû szak kép zett ség; egye te -
mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és a Rend õr tisz ti Fõ is -
ko lán szer zett szak ké pe sí tés; egye te mi vagy fõ is ko lai
szin tû vég zett ség és köz te rü let-fel ügye lõi vizs ga,

– köz igaz ga tá si gya kor lat elõnyt je lent.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól,  az il let mény és jut -
ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény sze rint tör té nik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Önkor mány za ti 
és Te rü let fej lesz té si  Mi nisz té ri um hi va ta los ér te sí tõ jé ben
tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ 15 nap.

A pá lyá zat  tar tal maz za az er köl csi bi zo nyít ványt, vég -
zett sé ge(ke)t iga zo ló ok irat(ok) má so la tát, va la mint rész -
le tes szak mai önéletrajzot. 

A pá lyá za tot  Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros pol gár mes te ré -
hez kér jük be nyúj ta ni (9021 Gyõr, Vá ros ház tér l.).

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ el sõ
kép vi se lõ tes tü le ti ülés kor tör té nik. 

Az ál lás a tes tü le ti ülés dön té se után azon nal be tölt he tõ.

Nyír mi hály di Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
Pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké -

pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
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– cse lek võ ké pes ség,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat (de et tõl a

kép vi se lõ-tes tü let adott eset ben el tér het).

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– kép zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a hi va ta li mun ka ve ze té sé re, szer ve zé sé re vo nat ko zó

el kép ze lé se ket.

A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí vás
Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl számított
15. nap.

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
Il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -

sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. elõ írá sai sze rint.
A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell  eljut -

tatni Nyisz tor Fe renc pol gár mes ter ré szé re [4363  Nyír -
mihálydi, Pos ta kör u. 2. Te le fon: (42) 718-300].

Páz mánd és Ver eb köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei
pá lyá za tot hir det nek

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te men, vagy ál lam igaz -

ga tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szerzett  dip -
loma,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat, vagy an nak hi te -

les másolata,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– rész le tes szak mai utat is be mu ta tó ön élet rajz,
– a mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai, ve ze té si 

el kép ze lé sek megfogalmazása.

Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján.

Ide gen nyelv-tu dás elõnyt je lent.
Az ál lást be töl tõ ré szé re szük ség ese tén la kást biz to sí -

tunk.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap 16 óra, de
leg ké sõbb 2007. január 16. 16 óra.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül, a so ron kö vet ke zõ testületi
ülésen.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ.

A pá lyá za tot Páz mánd köz ség pol gár mes te ré nek cí mez -
ve le het be nyúj ta ni [2476 Páz mánd, Fõ ut ca 80., tel.: (22)
238-004].

Rá ba hid vég, Püs pök mol ná ri Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké -

pe sí tés,
– 2 év szak mai gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát,
– szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 16. nap.

A pá lyá zat a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ  képvi -
selõ-testületi ülé sen ke rül elbírálásra.

Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint.
A pá lyá za tot Rá ba hid vég köz ség pol gár mes te ré hez kell

be nyúj ta ni. Cím: 9777 Rá ba hid vég, Bert ha Gy. u. 13. Te -
le fon: (30) 937-6762.

Rá ba hid vég, Püs pök mol ná ri Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
al jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
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– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké -
pe sí tés,

– 2 év szak mai gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát,
– szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 16. nap.

A pá lyá zat a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülé sen ke rül elbírálásra.

Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint.
A kör jegy zõ tesz ja vas la tot a be ér ke zett pá lyá za tok

alap ján a kép vi se lõ-tes tü let nek.
A pá lyá za tot Rá ba hid vég köz ség pol gár mes te ré hez kell

be nyúj ta ni. Cím: 9777 Rá ba hid vég, Bert ha Gy. u. 13. Te -
le fon: (30) 937-6762.

Sza la szend Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy ál lam- és jog tu do má -

nyi egye te mi végzettség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– a pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt él vez, aki leg alább

5 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai és

ve ze tõi el kép ze lé se ket,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
alapján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár -
ide jé tõl szá mí tott 30. nap.

Az ál lás 2007. feb ru ár 1-jé vel be tölt he tõ.

A pá lyá za tot Sza la szend köz ség pol gár mes te ré hez kell
be nyúj ta ni. Cím: Sza la szend Köz ség Pol gár mes te ri Hi va -
ta la, 3863 Sza la szend, Jó kai u. 37. Tel.: (46) 570-211.

Ti sza lök Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vég zett ség, vagy ál lam- és jog tu -
do má nyi dok to ri ké pe sí tés, to váb bá jo gi vagy köz igaz ga -
tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga -
bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel -
le gû nek mi nõ sí tett tudományos fokozat alapján adott
mentesítés,

– bün tet len elõ élet,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– szak mai ön élet raj zot,

– is ko lai vég zett sé get és szak ké pe sí tést iga zo ló ok irat
hi te les másolatát.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény szerint.

Szol gá la ti la kás biz to sí tá sa meg old ha tó.

A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést 
kö ve tõ 20 na pon be lül kell be nyúj ta ni Ko vács Gá bor pol -
gár mes ter hez, Pol gár mes te ri Hi va tal, 4450 Ti sza lök, Kos -
suth út 67. Tel.: (42) 578-500.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le tel tét kö -
ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen kerül sor.

Az ál lás ki ne ve zés sel be tölt he tõ: 2007. au gusz tus
1-jétõl.

A kép vi se lõ-tes tü let ál tal ki ne ve zett köz tiszt vi se lõ a
jegy zõi fel ada tok el lá tá sá ra meg bí zást kap 2007. már ci us
1-jé tõl 2007. július 31-ig.
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Tu nyog ma tolcs Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri vég zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga, mely nek meg lé te 

alól a kép vi se lõ-tes tü let fel men tést ad hat, amennyi ben a
pá lyá zó vál lal ja, hogy azt egy éven belül megszerzi,

– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, me lyet a
kép vi se lõ-tes tü let csök kent het vagy elengedhet.

Elõnyt je lent:
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább kö zép -

fo kú is me re te (an gol, né met, francia),
– hely is me ret.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és szak vizs ga le té te lét iga zo ló

bi zo nyít vá nyok másolatát.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alapján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen kerül sor.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. Az ál lás hely a pá -
lyá zat si ke res el bí rá lá sa után azon nal betölthetõ.

Ér dek lõd ni és a pá lyá za tot be nyúj ta ni Tu nyog ma tolcs
pol gár mes te ré nek (Sol tész Ber ta lan) le het sze mé lye sen
vagy pos tai úton zárt bo rí ték ban, me lyen fel  kell tün tet ni:
„Jegy zõi pá lyá zat”. Cím: 4731 Tu nyog ma tolcs, Rá kó czi
u. 103. Tel.: (44) 359-030.

Tu ra Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra

Pá lyá za ti fel té te lek:
A pá lyá za ton bel föl di ter mé sze tes és jo gi sze mé lyek ve -

het nek részt, akik ren del kez nek a ma gyar jog sza bá lyok
sze rin ti könyv vizs gá lói jo go sult ság gal, va la mint költ ség -

ve té si mi nõ sí tés sel, és iga zol ják a Ma gyar Könyv vizs gá lói 
Ka ma rai tag sá gu kat.

Ha a pá lyá zó jo gi sze mély, a pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell a pá lyá zat te võ nek a be adá si ide jé hez ké pest 30 nap nál
nem ré geb bi cég ki vo na tát, ter mé sze tes sze mély könyv -
vizs gá lói meg ne ve zé sét és ada ta it, va la mint a ter mé sze tes
sze mély Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rai tag sá gá nak szá -
mát.

Mind ter mé sze tes, mind jo gi sze mé lyek ese té ben csa tol -
ni kell a fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nyük má so la tát.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó ne vét,

– te vé keny sé gé nek rö vid szak mai be mu ta tá sát,

– könyv vizs gá lói díj mér té ké nek és a fi ze té si fel té te -
lek nek meg ha tá ro zá sát,

– szak mai re fe ren ci á kat,

– az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben szer zett ta pasz ta la -
tok is mer te té sét,

– ka ma rai tag ság iga zo lá sát,

– fe le lõs ség biz to sí tás meg lé té nek iga zo lá sát.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
va ló meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za to kat Tu ra vá ros pol gár mes te ré hez (2194
 Tura, Pe tõ fi tér 1.) kell cí mez ni, „Könyv vizs gá lói pá lyá -
zat” jel zés sel.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét
kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.

Új szász Vá ros Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti
he lyi sze mély szál lí tás ra

Pá lyá za ti fel té te lek:

A pá lyá zat nyílt.

A rész le tes pá lyá za ti ki írás és do ku men tá ció Új szász
Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban sze rez he tõ be (5052 Új -
szász, Sza bad ság tér 1.) az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig,
mun ka na po kon 9 és 12 óra kö zött az al jegy zõ nél.

A do ku men tá ció ára: 100 000 Ft (az az egy száz ezer fo -
rint). A do ku men tá ció el len ér té két Új szász Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal pénz tá rá ba kell be fi zet ni szám la el le né -
ben, vagy át uta lás sal, az Új szász és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka -
rék szö vet ke zet ál tal ve ze tett 70300053-15410223 szá mú
szám lá ra.

Az aján lat té te li ha tár idõ: 2007. feb ru ár 15. 12 óra.
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Az aján la to kat zárt bo rí ték ban, pos tai úton, vagy sze mé -
lye sen, „Au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás – 2007. feb ru ár 15-én 12 órá ig nem bont ha tó fel”
fel irat tal kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon más nem sze re pel -
het.

Az aján la to kat 3 fõs bí rá ló bi zott ság vé le mé nye zi.
A vég sõ dön tést a kép vi se lõ-tes tü let mond ja ki. Az el bí rá -
lás szem pont jai: az összes sé gé ben leg ked ve zõbb aján lat.

Az ered mény hir de tés re 2007. feb ru ár 23-án ke rül sor,
szer zõ dés kö tés: 2007. feb ru ár 28.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2007. már ci -
us 1. A szer zõ dés idõ tar ta ma 5 év.

Az ön kor mány zat fenn tart ja a jo gát ar ra, hogy a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa.

Ara nyos apá ti és Gyü re köz ség ön kor mány za tá nak
kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer ve -
zõi ké pe sí tés,

– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,

– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alapján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a pá lyá za ti fel hí vás 
Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nését kö ve tõ 15 na pon
be lül.

A pályázatot „Kör jegy zõi pá lyá zat” meg je lö lés sel
 Aranyosapáti köz ség pol gár mes te ré hez kell benyújtani a
kö vet ke zõ cím re: 4634 Aranyosapáti, Kossuth u. 43.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a két kép vi se lõ-tes tü let a be -
nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülé -
sen dönt.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, az ál lás az el bí rá -
lást kö ve tõ en azon nal betölthetõ.

A Miniszterelnöki Hivatalt ve ze tõ mi nisz ter
pá lyá za tot hir det

a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

fõ igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
23. § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det a 2007.  ja -
nuár 1-jei ha tállyal lét re ho zás ra ke rü lõ Kor mány za ti Sze -
mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
– ma ga sabb ve ze tõi be osz tá sú ál lás nak mi nõ sü lõ –  6 éves
meg bí za tás sal együtt járó fõigazgatói mun ka kö ré nek be -
töl té sé re. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– fel sõ fo kú tár sa da lom tu do má nyi, mi nõ ség ügyi, gaz -

da sá gi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi iskolai végzettség,
– leg alább 5 éves a köz igaz ga tás ban vagy üz le ti szfé rá -

ban szer zett ve ze tõi gyakorlat.

Elõnyt je lent:
– kor mány za ti köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi ta -

pasz ta lat,
– a köz igaz ga tá si fo lya ma tok komp lex is me re te, s az

eh hez kap cso ló dó rend szer meg újí tás képessége,
– an gol, né met vagy fran cia nyelv tár gya ló ké pes szin tû

is me re te,
– mo dern hu mán erõ for rás el já rá sok és gya kor la tok

ismerete,
– össz kor mány za ti szin tû pro jek tek me ne dzse lé sé ben

va ló jártasság, 
– kor mány za ti szin tû költ ség ve té si szerv irá nyí tá sá ban, 

ki épí té sé ben, át szer ve zé sé ben és szer ve zet fej lesz té sé ben
szerzett tapasztalat,

– nagy szer ve zet ve ze té sé ben, me ne dzse lé sé ben szer -
zett ta pasz ta lat,

– eu ró pai jo gi és köz igaz ga tá si rend szer is me ret,
– a nem zet kö zi köz igaz ga tás fej lesz té si ten den ci ák át -

fo gó ismerete.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák:
– stra té gi ai ter ve zés és gon dol ko dás, lé nyeg lá tás, egy -

ség ben va ló gondolkodás,
– ki emel ke dõ ve ze tõi kész ség, ké pes ség má sok ha té -

kony ve ze té sé re, mo ti vá lá sá ra és fejlesztésére, 
– tel je sít mény ori en tált ság és tel je sít mény köz pon tú ság,
– ru gal mas ság, fej lesz tõi szem lé let mód, ké pes ség vál -

to zá sok ge ne rá lá sá ra és meg va ló sí tta tá sá ra, 
– prob lé ma meg ol dás, prob lé mameg elõ zés, 
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós kész ség és má sok  meggyõ zése,
– a szerv ha té kony kép vi se le té re va ló al kal mas ság és

azo no su lás an nak cél ja i val.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát (re fe ren ci át adó sze -

mé lyek meg je lö lé sé vel),
– 1 db arc fény ké pet,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek fény má so -

la tát,
– va la mint a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és

Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont fel ada ta i nak meg va ló sí -
tá sá ról szó ló (szak mai és ve ze tõi) el kép ze lé se ket  tartal -
mazó, 3 oldalnál nem hosszabb iratot.

Az ál lás be töl té sé hez „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el -
len õr zés va la mint va gyon nyi lat ko zat tétele szükséges.

A Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga -
tá si Kép zé si Köz pont fõ igaz ga tó já nak fel adat kö rét ké pe zi:

– a Köz pont két igaz ga tó sá gá nak (sze mély ügyi szol -
gál ta tó és köz igaz ga tá si kép zé si igaz ga tó ság) stra té gi ai
irá nyí tá sa; mû kö dé sé nek összefogása és ellenõrzése,

– a Köz pont ha té kony mû kö dé sé hez szük sé ges leg -
meg fe le lõbb szer ve ze ti és funk ci o ná lis struk tú ra  kialakí -
tása; egy sé ges mû kö dé si el vek, gya kor la tok és eljárások
megvalósítása, 

– a sze mély ügyi szol gál ta tó igaz ga tó ság ki épí té sé nek
ko or di ná lá sa és felügyelete,

– a köz igaz ga tá si kép zé si igaz ga tó ság át ala kí tá sá nak és 
át struk tu rá lá sá nak irányítása, 

– a sze mély ügyi szol gál ta tó és köz igaz ga tá si kép zé si
igaz ga tó ság oly mó don tör té nõ ki ala kí tá sa, amely a köz -
igaz ga tá son be lül ha té kony és ma gas szin tû mû kö dést, il -
le tõ leg szol gál ta tás nyúj tást tesz lehetõvé,

– a kor mány za ti sze mély ügyért fe le lõs ál lam tit kár irá -
nyí tá sa alatt a Köz pont fej lesz té se a Kor mány köz igaz ga -
tá si sze mély zet po li ti ká ra, va la mint a kor mány za ti hu mán -
erõ for rás stra té gi á já ra vonatkozó döntései alapján,

– a köz igaz ga tá si, va la mint a köz szol gá la ti rend szer re -
form já nak meg va ló sí tá sá ban tör té nõ meg ha tá ro zó köz re -
mû kö dés,

– ak tív köz re mû kö dés és meg ha tá ro zó rész vé tel az
 európai köz igaz ga tá si együtt mû kö dé si há ló zat te vé keny -
sé gé ben.

Il let mény és jut ta tá sok:
A fõ igaz ga tó jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és jut ta tá sa i ra a

köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény ren del ke zé sei 
az irányadók.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: 
A pá lyá za to kat sze mé lye sen, vagy pos tán a Mi nisz ter el -

nö ki Hi va tal kor mány za ti sze mély ügyért fe le lõs ál lam tit -
ká rá nak cí mez ve (1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 2–4,
pos ta cím: 1357 Bu da pest, Pf. 2) le het be nyúj ta ni 2007. ja -
nu ár 8-ig. A pá lyá za tot kí sé rõ le vél ben kér jük fel tün tet ni:

„Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Közigazgatási
Képzési Központ fõigazgatói pályázat”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. ja nu ár 20. 

A pá lyá za tot a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter ál tal ki je lölt bi zott ság bí rál ja el. A dön tés rõl a pá lyá zót
leg ké sõbb 8 na pon belül írásban értesítjük.

Az ál lás leg ko ráb ban 2007. feb ru ár 1-tõl tölt he tõ be.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ció
az (1) 441-4340-es te le fon szá mon kérhetõ. 

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pá lyá za tot hir det

a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

sze mély ügyi szol gál ta tó igaz ga tó sá gá nak
fõ igaz ga tó-he lyet tes mun ka kö ré nek be töl té sé re

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
23. § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det a 2007.  ja -
nuár 1-jei ha tállyal lét re ho zás ra ke rü lõ Kor mány za ti Sze -
mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
– ma ga sabb ve ze tõi be osz tá sú ál lás nak mi nõ sü lõ – 6 éves
meg bí za tás sal együtt járó fõ igaz ga tó-he lyet tes mun ka kö -
ré nek betöltésére. 

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– fel sõ fo kú tár sa da lom tu do má nyi, gaz da sá gi, vagy ál -
lam- és jog tu do má nyi is ko lai végzettség,

– leg alább 4 éves köz igaz ga tás ban vagy üz le ti szfé rá -
ban szer zett ve ze tõi gyakorlat.

Elõnyt je lent:

– üz le ti szfé rá ban szer zett ta pasz ta lat,

– an gol, né met vagy fran cia nyelv tár gya ló ké pes szin tû
is me re te,

– in for ma ti kai, in for ma ti kai rend szer be ve ze tés ben
szerzett tapasztalat, 

– mo dern hu mán erõ for rás el já rá sok és gya kor la tok
ismerete,

– pro jekt me ne dzse lé sé ben va ló jár tas ság, 
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– mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek is me re te, mi nõ ség biz -
to sí tá si tapasztalat,

– költ ség ve té si szerv ki épí té sé ben, lét re ho zá sá ban
szer zett ta pasz ta lat. 

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák:

– ügy fél köz pon tú ság, ügy fél ori en tált szem lé let mód, 

– tel je sít mény ori en tált ság és tel je sít mény köz pon tú ság,

– ru gal mas ság, fej lesz tõi szem lé let mód, ké pes ség vál -
to zá sok ge ne rá lá sá ra és meg va ló sí tta tá sá ra,

– prob lé ma meg ol dás, prob lé mameg elõ zés, 

– ké pes ség má sok ha té kony ve ze té sé re, mo ti vá lá sá ra
és fej lesz té sé re, 

– csa pat mun ka és együtt mû kö dés a köz pon ti köz igaz -
ga tá si szer vek kel,

– ki vá ló kom mu ni ká ci ós kész ség és má sok meg gyõ zé se.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát (re fe ren ci át adó sze -
mé lyek meg je lö lé sé vel),

– 1 db arc fény ké pet,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
ványt,

– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek fény má so -
la tát,

– va la mint a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és
Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont sze mély ügyi szol gál ta tó
igaz ga tó ság fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá ról szó ló (szak mai
és ve ze tõi) el kép ze lé se ket tar tal ma zó, 3 oldalnál nem
hosszabb iratot.

Az ál lás be töl té sé hez „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el -
len õr zés, va la mint va gyon nyi lat ko zat tétele szükséges.

A Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga -
tá si Kép zé si Köz pont fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek fel adat kö -
rét ké pe zi:

– a Köz pont sze mély ügyi szol gál ta tó igaz ga tó ság ki -
épí té sé nek irá nyí tá sa; az in teg rá lan dó hu mán erõ for rás fel -
ada tok el lá tás ának meg szer ve zé se; a jö võ be li ha té kony
szol gál ta tás ér de ké ben a meg fe le lõ in for ma ti kai rend sze -
rek ki vá lasz tá sa, pa ra mé te re zé se és imp le men tá lá sa; a mû -
köd te tés hez szük sé ges emberi erõforrás kiválasztásának
és betanításának irányítása, 

– a sze mély ügyi szol gál ta tó igaz ga tó ság szer ve ze ti és
funk ci o ná lis struk tú rá já nak ki ala kí tá sa; az igaz ga tó ság ha -
té kony sá gát mo ni to ro zó mérési rendszer kidolgozása,

– a sze mély ügyi szol gál ta tó igaz ga tó ság ál tal el lá tott
egy sé ges és in teg rált hu mán erõ for rás fo lya ma tok és rend -
sze rek fej lesz té se, fo lya ma tos ma gas szin tû mûködésének
biztosítása, 

– olyan szer ve ze ti kul tú ra ki ala kí tá sa, amely meg te -
rem ti és elõ se gí ti a pro fesszi o ná lis hu mán erõ for rás szol -
gál ta tás nyúj tá sát a tel jes közigazgatás irányába.

Il let mény és jut ta tá sok:
A fõ igaz ga tó-he lyet tes jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és jut -

ta tá sa i ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény
rendelkezései az irányadók.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: 
A pá lyá za to kat sze mé lye sen, vagy pos tán a Mi nisz ter el -

nö ki Hi va tal kor mány za ti sze mély ügyért fe le lõs ál lam tit -
ká rá nak cí mez ve (1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 2–4,
pos ta cím: 1357 Bu da pest, Pf. 2) le het be nyúj ta ni 2007. ja -
nu ár 8-ig. A pá lyá za tot kí sé rõ le vél ben kér jük fel tün tet ni:
„Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont személyügyi szolgáltató igaz ga tó ság fõ -
igaz ga tó-he lyet tes pályázat”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. ja nu ár 20. 

A pá lyá za tot a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter ál tal ki je lölt bi zott ság bí rál ja el. A dön tés rõl a pá lyá zót
leg ké sõbb 8 na pon belül írásban értesítjük.

Az ál lás leg ko ráb ban 2007. feb ru ár 1-jé tõl tölt he tõ be.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ció
az (1) 441-4340-es te le fon szá mon kérhetõ. 

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pályá za tot hir det

a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

köz igaz ga tá si kép zé si igaz ga tó sá gá nak
fõ igaz ga tó-he lyet tes mun ka kö ré nek be töl té sé re

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
23. § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det a 2007.  ja -
nuár 1-jei ha tállyal lét re ho zás ra ke rü lõ Kor mány za ti Sze -
mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
– ma ga sabb ve ze tõi be osz tá sú ál lás nak mi nõ sü lõ – 6 éves
meg bí za tás sal együtt járó fõ igaz ga tó-he lyet te si mun ka kö -
ré nek betöltésére. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– fel sõ fo kú tár sa da lom tu do má nyi, gaz da sá gi, vagy ál -

lam- és jog tu do má nyi is ko lai végzettség,
– leg alább 4 éves köz igaz ga tás ban vagy üz le ti szfé rá -

ban szer zett ve ze tõi gya kor lat. 
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Elõnyt je lent:
– an gol, né met vagy fran cia nyelv tár gya ló ké pes szin tû

is me re te,
– fel nõtt kép zés ben, kép zés fej lesz tés ben, kép zés mód -

szer tan ki dol go zá sá ban szer zett többéves tapasztalat,
– üz le ti szfé rá ban szer zett kép zés-fej lesz té si  tapasz -

talat, 
– költ ség ve té si szerv át ala kí tá sá ban, át struk tu rá lá sá -

ban szer zett tapasztalat, 
– pro jekt me ne dzse lé sé ben va ló jár tas ság,
– eu ró pai jo gi és köz igaz ga tá si rend szer is me ret,
– köz igaz ga tá si mi nõ ség fej lesz té si jár tas ság,
– köz igaz ga tá si kép zés ben, rend szer fej lesz tés ben, össz -

kor mány za ti pro jek tek meg va ló sí tá sá ban szer zett jár tas ság.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák:
– ru gal mas ság, fej lesz tõi szem lé let mód, ké pes ség vál -

to zá sok ge ne rá lá sá ra és meg va ló sí ta tá sá ra,
– nyi tott, em pa ti kus sze mé lyi ség,
– pe da gó gi ai ér zék, 
– ügy fél köz pon tú ság, ügy fél ori en tált szem lé let mód, 
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós és pre zen tá ci ós készség,
– tel je sít mény ori en tált ság és tel je sít mény köz pon tú ság,
– ké pes ség má sok ha té kony ve ze té sé re, mo ti vá lá sá ra

és fej lesz té sé re, 
– csa pat mun ka és együtt mû kö dés a köz igaz ga tá si szer -

vek kel.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát (re fe ren ci át adó sze -

mé lyek meg je lö lé sé vel),
– 1 db arc fény ké pet,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek fény má so -

la tát,
– va la mint a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és

Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont köz igaz ga tá si kép zé si
igaz ga tó sá gá nak fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá ról szó ló
(szak mai és ve ze tõi) el kép ze lé se ket tartalmazó, 3 oldalnál
nem hosszabb iratot.

Az ál lás be töl té sé hez „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el -
len õr zés, va la mint va gyon nyi lat ko zat tétele szükséges.

A Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga -
tá si Kép zé si Köz pont fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek fel adat kö -
rét ké pe zi:

– a Köz pont köz igaz ga tá si kép zé si igaz ga tó sá gá nak
irá nyí tá sa; az igaz ga tó ság át ala kí tá sá nak, és ra ci o na li zá lá -
sá nak össze fo gá sa, ve ze té se, amely nek cél ja a szer ve zet
ha té kony sá gá nak növelése,

– a köz tiszt vi se lõk kép zé si, to vább kép zé si, ve ze tõ kép -
zé si va la mint vizs ga rend sze ré nek to vább fej lesz té se an nak
ér de ké ben, hogy a köz igaz ga tá son be lül mû kö dõ rend sze -

rek ha té ko nyan se gít sék elõ a kor mány za ti cé lok meg va ló -
su lá sát és a köztisztviselõk személyes fejlõdését, 

– a köz igaz ga tá si és köz szol gá la ti rend szer kor sze rûbb
mû kö dé sét tá mo ga tó ku ta tói és szak mai elõ ké szí tõ mun -
kák irá nyí tá sa, a köz igaz ga tás szer ve ze ti és mû kö dé si
kutatásainak összefogása, 

– a 2011. I. fél évi ma gyar EU el nök ség hez  kapcsoló -
dóan a köz igaz ga tás érin tett sze mé lyi ál lo má nyá nak fel ké -
szí té se,

– a köz ok ta tá si kép zé si igaz ga tó ság va la mint a köz -
igaz ga tá si kép zé si rend szer ha té kony sá gát mo ni to ro zó
mé ré si rendszer kialakítása.

Il let mény és jut ta tá sok:
A fõ igaz ga tó-he lyet tes jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és jut -

ta tá sa i ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény
rendelkezései az irányadók.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: 
A pá lyá za to kat sze mé lye sen, vagy pos tán a Mi nisz ter el -

nö ki Hi va tal kor mány za ti sze mély ügyért fe le lõs ál lam tit -
ká rá nak cí mez ve (1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 2–4,
pos ta cím: 1357 Bu da pest, Pf. 2) le het be nyúj ta ni 2007. ja -
nu ár 8-ig. A pá lyá za tot kí sé rõ le vél ben kér jük fel tün tet ni:
„Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont közigazgatási képzési igaz ga tó ság fõ -
igaz ga tó-he lyet tes pályázat”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. ja nu ár 20. 

A pá lyá za tot a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter ál tal ki je lölt bi zott ság bí rál ja el. A dön tés rõl a pá lyá zót
leg ké sõbb 8 na pon belül írásban értesítjük.

Az ál lás leg ko ráb ban 2007. feb ru ár 1-jé tõl tölt he tõ be.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ció
az (1) 441-4340-es te le fon szá mon kérhetõ. 

A Ma gyar Köz tár sa ság
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz te re

pá lyá za tot hir det
az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

szak irá nyí tá sa alá tar to zó 
ön kor mány za ti és tér sé gi ko or di ná tor mun ka vál la lói

mun ka kö rök be töl té sé re

A Ma gyar Köz tár sa ság ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz te re a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992.
évi XXII. tör vény (Mt.) 80. § (1) be kez dé se alap ján – a
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mun kál ta tói dön tés le he tõ sé gé vel él ve – pá lyá za tot hir det
a mel lék let ben fel so rolt az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um szak irá nyí tá sa alatt mû kö dõ ön kor -
mány za ti és tér sé gi koordinátor munkavállalói munkakör
betöltésére az alábbi feltételekkel:

Az ön kor mány za ti és tér sé gi ko or di ná tor te vé keny sé gé -
nek cél te rü le tei a kis tér ség ben mû kö dõ he lyi ön kor mány -
za tok, a Kis tér sé gi Fej lesz té si Ta nács, a több cé lú kis tér sé -
gi tár su lás, a te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok
te vé keny sé gé nek se gí té se, kü lö nö sen a kis tér ség-fej lesz té -
si prog ra mok elõ ké szí té sé nek szer ve zé se, ér té ke lé se, meg -
va ló sí tá sá nak fi gye lem mel kís éré se, tá mo ga tá sa, a nem -
zet kö zi, ha zai és kis tér sé gi te rü let fej lesz té si for rá sok fel -
ku ta tá sa, a kitûzött területfejlesztési célok sze rin ti hasz no -
sí tá sá nak elõmozdítása. 

A mun ka vál la ló fel ada tai: 
– köz re mû kö dés a kis tér ség hosszú tá vú fej lesz té si

stra té gi á já nak el ké szí té sé ben, a kis tér ség fej lesz té si prog -
ram ja i nak kialakításában,

– köz re mû kö dés a kis tér ség be il lesz ke dõ ön kor mány -
za ti fej lesz té si pro jek tek azo no sí tá sá ban és  elõkészíté -
sében,

– ese ti jel leg gel köz re mû kö dés a Nem ze ti Fej lesz té si
Terv Ta nács adó Há ló zat munkájában,

– köz ve tí ti a Kis tér sé gi Fej lesz té si Ta nács, il let ve a
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lá sok tö rek vé se it a Re gi o ná lis
Fejlesztési Tanács felé,

– köz re mû kö dés a Te rü le ti In for má ci ós Rend szer mû -
köd te té sé ben,

– tá mo ga tá si le he tõ sé gek nyo mon kö ve té se, nap ra kész
in for má ci ók biztosítása,

– adat gyûj tés-szol gál ta tás a tér sé gi fo lya ma tok elem -
zé sé hez,

– pro jekt ge ne rá lás és tá jé koz ta tás,
– ön kor mány za tok és tár su lá sa ik in for má ci ós tá mo ga -

tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la mely or szá gá nak ál -

lam pol gár sá ga,
– ma gyar nyelv tár gya lá si szin tû is me re te és hasz ná la ta,
– egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség, 
– bün tet len elõ élet,
– egész ség ügyi al kal mas ság.

Az ál lás hely be töl té sé nél elõnyt je lent:
– ko ráb ban a kis tér sé gi fej lesz té si há ló za tok ban (kis -

tér sé gi meg bí zott, vi dék fej lesz té si me ne dzser, fa lu gaz -
dász, NFT ház hoz megy) eltöltött gyakorlat,

– te rü let fej lesz té si, köz gaz da sá gi, jo gi il let ve ál lam -
igaz ga tá si szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség, vagy ilyen irá -
nyú tanulmányok végzése,

– te rü let fej lesz té si, köz gaz da sá gi, gaz da ság fej lesz té si,
il let ve ál lam igaz ga tá si szak irá nyú tapasztalat,

– an gol, né met, fran cia nyelv va la me lyi ké nek leg alább
alap fo kú ismerete,

– iga zolt fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret,

– a meg pá lyá zott kis tér ség ben ál lan dó elér he tõ ség gel
és/vagy táv mun ka hellyel va ló rendelkezés.

A pá lyá zat ban leg fel jebb 2 ol dal ter je de lem ben is mer -
tet ni kell a fel adat el lá tá sá ra, va la mint a meg ne ve zett tér -
ség re vo nat ko zó elképzeléseit.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot, 

– az is ko lai vég zett sé get (egyéb kép zett sé get, ké pe sí -
tést, nyelv tu dást) iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí -
tett másolatát,

– bün tet len elõ élet iga zo lá sá ra há rom hó nap nál nem ré -
geb bi er köl csi bi zo nyít ványt – EGT ál lam pol gár ese tén a
szár ma zás he lye sze rin ti iga zo lást –, amely leg ké sõbb a
pá lyá zat el bí rá lá sá nak határidejéig benyújtható,

– el ér he tõ ség re, táv mun ka vég zé sé re vo nat ko zó ada to -
kat,

– a pá lyá zó be le egye zõ nyi lat ko za ta it, ar ról hogy az ál -
lás hely be töl té se elõtt alá ve ti ma gát az IRM Köz pon ti Kór -
ház és Ren de lõ in té ze te Üzem or vo si Szol gá la tá nál egész -
ség ügyi alkalmassági vizs gá lat nak,

– a pá lyá zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát ah hoz, hogy a pá -
lyá zat ban sze rep lõ sze mé lyes ada ta it az Ön kor mány za ti és 
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban ÖTM)
Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tá lya és az el bí -
rá ló bizottság a pályázat elbírálása során kezelje.

Az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tá lya 
és az el bí rá ló bi zott ság a pá lyá zat so rán be nyúj tott sze mé -
lyes ada to kat a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sá ig ke ze li,
ezt kö ve tõ en – a nyer tes pá lyá za tok ki vé te lé vel – azokat a
pályázónak visszaküldi.

A szer zõ dés idõ tar ta ma, sze mé lyi alap bér:

Egy évi ha tá ro zott idõ tar tam ra szó ló – táv mun ká ban
vég zett – mun ka szer zõ dés sel tör té nik, a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vé nyen ala pu ló bé re -
zés, megállapodás szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá val, el bí rá lá sá val kap cso la tos
információk:

A pá lyá za tot leg ké sõbb a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott 30. na pon, amennyi ben az mun ka -
szü ne ti nap, ak kor az azt kö ve tõ mun ka nap 14 órá ig le het
be nyúj ta ni sze mé lye sen vagy pos tai úton Bu da pest V.,
 Nádor u. 2. alatt az ÖTM Ügy fél szol gá la ti Iro dá ja út ján,
pos ta cím: ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti
 Fõosztály 1903 Bu da pest, Pf: 314), „Ön kor mány za ti és
Tér sé gi Ko or di ná tor pá lyá zat” meg je lö lés sel, amely tar tal -
maz za a meg pá lyáz ni kí vánt kis tér ség meg ne ve zé sét is.
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A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj tá si ha -
tár idõt kö ve tõ 30. nap. 

A pá lyá za to kat az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter az er re fel kért bi zott ság ja vas la ta alap ján bí rál ja
el. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá -
mí tott 15 na pon be lül írás ban ér te sí tést kap nak.

Az ál lás hely a pá lyá zat el bí rá lá sa után, leg ko ráb ban
2007. már ci us 1. nap tól tölt he tõ be.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a pályázatban meghirdetett

kistérségi központokról

Sor szá ma Kis tér ség ne ve

Dél-Al föl di Ré gió

1 Bá csal má si

2 Ba jai

3 Bé kés csa bai

4 Bé ké si

5 Csong rá di

6 Gyu lai

7 Hód me zõ vá sár he lyi

8 Já nos hal mai

9 Ka lo csai

10 Kecs ke mé ti

11 Kis kõ rö si

12 Kis kun fél egy há zai

13 Kis kun ha la si

14 Kis kun maj sai

15 Kis te le ki

16 Kun szent mik ló si

17 Ma kói

18 Me zõ ko vács há zai

19 Mó ra ha lo mi

20 Oros há zai

21 Sar ka di

22 Szar va si

23 Sze ge di

24 Szeg ha lo mi

25 Szent esi

Sor szá ma Kis tér ség ne ve

Dél-Du nán tú li Ré gió

26 Ba la ton föld vá ri

27 Bar csi

28 Bony há di

29 Csur gói

30 Dom bó vá ri

31 Fo nyó di

32 Ka pos vá ri

33 Kom lói

34 Len gyel tó ti

35 Mar ca li

36 Mo há csi

37 Nagy atá di

38 Pak si

39 Pé csi

40 Pécs vá ra di

41 Sás di

42 Sellyei

43 Sik ló si

44 Si ó fó ki

45 Szek szár di

46 Szent lõ rin ci

47 Szi get vá ri

48 Ta bi

49 Ta má si

Észak-Al föl di Ré gió

50 Bak ta ló ránt há zi

51 Bal ma zúj vá ro si 

52 Be rettyó új fa lui

53 Cseng eri

54 De recs ke–Lé ta vér te si

55 Fe hér gyar ma ti

56 Haj dú bö ször mé nyi

57 Haj dú had há zi

58 Haj dú szo bosz lói

59 Ib rány–Nagy ha lá szi

60 Jász be ré nyi
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Sor szá ma Kis tér ség ne ve

61 Kar ca gi

62 Kis vár dai

63 Kun szent már to ni

64 Má té szal kai

65 Me zõ tú ri

66 Nagy kál lói

67 Nyír bá to ri

68 Nyír egy há zai

69 Pol gá ri

70 Püs pök la dá nyi

71 Szol no ki

72 Ti sza fü re di

73 Ti sza vas vá ri

74 Tö rök szent mik ló si

75 Vá sá ros na mé nyi

Észak-Ma gyar or szá gi Ré gió

76 Aba új–Hegy kö zi

77 Ba las sa gyar ma ti

78 Bá tony te re nyei

79 Bé la pát fal vai

80 Bod rog köz

81 Ede lé nyi

82 Eg ri

83 En csi

84 Fü ze sa bo nyi

85 Gyön gyö si

86 Hat va ni

87 He ve si

88 Ka zinc bar ci kai

89 Me zõ csá ti 

90 Me zõ kö ves di

91 Mis kol ci

92 Óz di

93 Pász tói

94 Pé ter vá sá rai

95 Rét sá gi

96 Sal gó tar já ni

Sor szá ma Kis tér ség ne ve

 97 Sá ros pa ta ki

 98 Sá tor al ja új he lyi

 99 Szé csé nyi

100 Sze ren csi

101 Szik szói

102 Ti sza új vá ros

103 To ka ji

Kö zép-Du nán tú li Ré gió

104 Abai

105 Ado nyi

106 Aj kai

107 Ba la ton al má di

108 Ba la ton fü re di

109 Bics kei

110 Do ro gi

111 Du na új vá ro si

112 Enyin gi

113 Er csi

114 Esz ter go mi

115 Gár do nyi

116 Kis bé ri

117 Ko má ro mi

118 Mó ri

119 Orosz lá nyi

120 Pá pai

121 Sár bo gár di

122 Sü me gi

123 Szé kes fe hér vá ri

124 Ta pol cai

125 Ta ta bá nyai

126 Ta tai

127 Vár pa lo tai

128  Veszp ré mi 

129 Zirci

Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gió

130 Aszó di
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Sor szá ma Kis tér ség ne ve

131 Bu da örs

132 Ceg lé di

133 Da ba si

134 Du na ke szi

135 Gö döl lõi

136 Gyá li

137 Mo no ri

138 Nagy ká tai

139 Pi lis vö rös vá ri

140 Rác ke vei

141 Szent end rei

142 Szo bi

143 Vá ci

144 Ve res egy há zi

Nyu gat-Du nán tú li Ré gió

145 Cell dö möl ki

146 Csep re gi

147 Csor nai

148 Gyõ ri

149 Ka pu vá ri

150 Keszt hely–Hé ví zi

151 Kör men di

152 Kõ sze gi

153 Len ti

154 Le te nyei

155 Mo son ma gya ró vá ri

156 Nagy ka ni zsai

157 Õri szent pé te ri

158 Pan non hal mai

159 Sár vá ri

160 Sop ron–Fer tõ di

161 Szent gott hár di

162 Szom bat he lyi

163 Té ti

164 Vas vá ri

165 Za la eger sze gi

166 Za la szentg ró ti

Ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz te ri

ren de le tek

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
10/2006. (XII. 7.) ÖTM

ren de le te
a vá lasz tá si el já rás ról szó ló

1997. évi C. tör vény vég re haj tá sá ról
a he lyi nép sza va zá son és né pi kez de mé nye zé sen cí mû

29/2000. (X. 27.) BM ren de let mó do sí tá sá ról

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 153. §-a (1) be kez dé sé nek a), c) és
e) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény vég re -
haj tá sá ról a he lyi nép sza va zá son és né pi kez de mé nye zé -
sen cí mû 29/2000. (X. 27.) BM ren de let (a to váb bi ak ban:
BM ren de let) 2. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az (1) be kez dés meg -
je lö lé se el ma rad:

[A vá lasz tá si iro da]

„b) gon dos ko dik a vá lasz tó pol gá rok tá jé koz ta tá sá ról,
mely nek ke re té ben el ké szí ti a nép sza va zá si el já rás nap tár
sze rin ti ha tár idõ it és ha tár nap ja it tar tal ma zó tá jé koz ta tót,
el lát ja az egyéb tá jé koz ta tá si fel ada to kat;”

2. §

A BM ren de let 2. § (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vá lasz tá si iro da]

„g) a be nyúj tott jog or vos la ti ké rel met és az ügy ira ta it a
be ér ke zé se nap ján to váb bít ja az el bí rá lá sá ra jo go sult
szerv hez;”

3. §

A BM ren de let 4. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal 
egé szül ki:

„c) a Ve. 121. §-a alap ján gon dos ko dik az alá írás gyûj tõ
ívek meg sem mi sí té sé rõl és er rõl jegy zõ köny vet vesz fel.”
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4. §

A BM ren de let 5. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je

a) gon dos ko dik a név jegy zék össze ál lí tá sá ról, fo lya ma -
tos ve ze té sé rõl, a név jegy zék be va ló fel vé tel rõl szó ló ér te -
sí tõk el ké szí té sé rõl, kéz be sí té sé rõl. Ada tot igé nyel a pol -
gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát
ke ze lõ köz pon ti szerv tõl a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ
nagy ko rú pol gá rok jegy zé ké nek össze ál lí tá sá hoz és fo lya -
ma tos ve ze té sé hez;

b) leg ké sõbb a be ér ke zést kö ve tõ na pon dönt a név jegy -
zék bõl va ló ki ha gyás, il le tõ leg tör lés, vagy a név jegy zék -
be va ló fel vé tel mi at ti ki fo gá sok ról. El uta sí tó dön té se ese -
tén a ki fo gást ha la dék ta la nul, leg ké sõbb a be ér ke zé sét kö -
ve tõ na pon to váb bít ja a bí ró ság hoz;

c) be je len tett igény alap ján, díj fi ze tés el le né ben a köz -
szem lé re tett név jegy zék má so la tát át ad ja az igény lõ nek;

d) meg szer ve zi a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek át vé te lét,
el len õr zé sét és fel dol go zá sát;

e) a sza va zást meg elõ zõ nap 16 óra kor sza va zó kö rön -
ként le zár ja és hi te le sí ti a név jegy zé ke ket.”

5. §

A BM ren de let 6. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A sza va zat szám lá ló bi zott ság mel lett mû kö dõ jegy -
zõ könyv ve ze tõ

a) köz re mû kö dik a sza va zó he lyi ség sza bály sze rû be -
ren de zé sé ben;

b) gon dos ko dik a név jegy zék, va la mint a vissza uta sí tot -
tak jegy zé ke és a moz gó ur nát ké rõk jegy zé ke vezetésérõl;

c) a sza va zás köz ben tör tént rend kí vü li ese mény rõl ki ál -
lí tott jegy zõ köny vet to váb bít ja a he lyi vá lasz tá si iroda
vezetõjének;

d) köz re mû kö dik a jegy zõ köny vek má so la ta i nak és a
hoz zá juk tar to zó ha tá ro za tok nak, a rend kí vü li ese mény rõl
ki ál lí tott jegy zõ köny vek nek a sza va zat szám lá ló bi zott ság
meg bí zott tagjai részére történõ átadásában;

e) köz re mû kö dik a sza va zó kö ri jegy zõ könyv ki ál lí tá sá -
ban és an nak, va la mint az egyéb vá lasz tá si ira tok nak a he -
lyi vá lasz tá si iro da szék he lyé re történõ szállításában.”

6. §

A BM ren de let 6. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je ki egé szí ti a sza va -
zat szám lá ló bi zott sá got, ha tag ja i nak szá ma ke ve sebb,
mint öt fõ.”

7. §

(1) A BM ren de let 7. § (1) be kez dés b) pont he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A he lyi vá lasz tá si iro da]
„b) a sza va zó kö ri jegy zõ köny ve ket a he lyi vá lasz tá si

iro da ve ze tõ jé nek uta sí tá sa sze rint fel dol goz za, fi gye lem -
mel a Ve. 73. § (3) be kez dé sé ben elõ írt ha tár idõ re;”

(2) A BM ren de let 7. § (1) be kez dés a kö vet ke zõ d) és
e) pon tok kal egé szül ki:

[A he lyi vá lasz tá si iro da]
„d) gon dos ko dik a sza va zó kö ri és az össze sí tõ jegy zõ -

köny vek nyil vá nos sá gá nak biz to sí tá sá ról;
e) a vá lasz tá si ira to kat (a jegy zõ köny vek ki vé te lé vel) a

sza va zást kö ve tõ 90. nap utá ni mun ka na pon – en nél to -
vább tar tó jog or vos lat ese tén az ügy jog erõs le zá rá sát kö -
ve tõ en – meg sem mi sí ti.”

8. §

A BM ren de let 10. §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál -
to zik:

„(2) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a sza va zást meg -
elõ zõ nap 16 óra kor sza va zó kö rön ként le zár ja és hi te le sí ti
a név jegy zé ke ket, ki töl ti a Zá ró lap cí mû bi zony la tot.”

9. §

A BM ren de let 11. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si 
iro da szá mí tó gé pes össze sí tõ rend szert mû köd tet a te rü le ti
vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé nek uta sí tá sa sze rint.”

10. §

A BM ren de let 17. § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban az
„a Ve. 73. § (2) be kez dé sé re fi gye lem mel” szö veg rész he -
lyé be az „a Ve. 73. § (3) be kez dé sé re fi gye lem mel” szö -
veg rész lép.

11. §

A BM ren de let 19. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság vá lasz tá si ered ményt
meg ál la pí tó dön té sé nek elõ ké szí té se ként té te le sen el len -
õr zi a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és a szá mí tó gé pes ada -
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tok azo nos sá gát, és ar ról je len tést tesz a te rü le ti vá lasz tá si
bi zott ság nak.”

12. §

(1) A BM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e
ren de let 1. mel lék le te lép.

(2) A BM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be
e ren de let 2. mel lék le te lép.

(3) A BM ren de let 3. szá mú mel lék le té nek he lyé be e
ren de let 3. mel lék le te lép.

13. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it – a 3. § ki vé te lé vel – a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ en ki tû zött he lyi nép sza va zás so rán
kell al kal maz ni. E ren de let 3. §-át a ha tály ba lé pé sét kö ve -
tõ en kez de mé nye zett he lyi nép sza va zás és né pi kez de mé -
nye zés so rán kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a BM ren de let 11. § (1) be kez dé sé bõl az „ – a he lyi
vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel –” szö veg rész, 
15. §-a, 17. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és 18. §-ának
(2) be kez dé se.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

1. mel lék let a 10/2006. (XII. 7.) ÖTM ren de let hez

„1. szá mú mel lék let a 29/2000. (X. 27.) BM ren de let hez

A vá lasz tó jo go sult ság nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
fel ada tok

I. A név jegy zék és ér te sí tõ el ké szí té se

1. A HVI ve ze tõ je te le pü lé sen (fõ vá ro si ke rü let ben), il -
let ve a te le pü lés nép sza va zás sal érin tett ré szén be lül (a to -
váb bi ak ban együtt: te le pü lés) sza va zó kö rön ként el ké szí ti
vagy el ké szít te ti a név jegy zé ket, va la mint a név jegy zék be
va ló fel vé tel rõl szó ló ér te sí tõ ket.

2. A név jegy zék el ké szí té sé hez a HVI ve ze tõ je a pol gá -
rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke -
ze lõ köz pon ti szerv tõl ada tot igé nyel a vá lasz tó jog gal nem 

ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ból, amely -
nek alap ján a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv össze ál lít ja a vá lasz -
tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok jegy zé két, és
azt – a HVI ve ze tõ jé nek vá lasz tá sa sze rint – köz vet le nül
vagy a köz igaz ga tá si hi va tal út ján meg kül di a HVI részére.

3. A HVI ve ze tõ je a név jegy zé ket pa pí ron ve ze ti to -
vább, vagy an nak to vább ve ze té sé hez szá mí tó gé pet hasz -
nál hat.

4. A HVI ve ze tõ je – ha a név jegy zék pa pír ala pon tör té -
nõ to vább ve ze té se mel lett dön tött – a név jegy zé ket a sze -
mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás, va la mint a vá lasz tó jog -
gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok jegy zé ké nek ada -
ta it fel hasz nál va, 2 pél dány ban ké szí ti vagy ké szít te ti el.
A név jegy zék el sõ pél dá nya nem tar tal maz za a vá lasz tó -
pol gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját. A név jegy zék má so dik
pél dá nya a vá lasz tó pol gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját is tar -
tal maz za. A köz szem lé re té tel re a név jegy zék el sõ pél dá -
nya szol gál, mely rõl a Ve. 45. § (2) be kez dé se sze rin ti
adat szol gál ta tás hoz – to vább ve ze té sé nek meg kez dé se
elõtt – má so la tot kell készíteni.

5. A HVI ve ze tõ je – ha a név jegy zék to vább ve ze té sé hez 
szá mí tó gé pet hasz nál – a vá lasz tó jog gal ren del ke zõk név -
jegy zé két a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás, va la -
mint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok
nyil ván tar tá sa ada ta i nak fel hasz ná lá sá val ké szí ti el és
1 pél dány ban nyom tat ja ki, mely nem tar tal maz za a vá -
lasz tó pol gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját. A köz szem lé re té -
tel re a név jegy zék e pél dá nya szol gál, mely rõl a Ve. 45. §
(2) be kez dé se sze rin ti adat szol gál ta tás hoz má so la tot kell
ké szí te ni. A sza va zó kö rök be a név jegy zék zá rás kor nyom -
ta tott név jegy zék kerül.

6. A HVI ve ze tõ je zárt bo rí ték ban kül di meg a vá lasz tó -
pol gá rok nak a név jegy zék be vé te lük rõl szó ló ér te sí tõt.

II. A név jegy zék ve ze té se a sza va zás nap já ig

7. A név jegy zé ket a HVI ve ze tõ je a sza va zást meg elõ zõ
nap 16 órá ig a 9. pont ban le ír tak sze rint, pa pí ron vagy szá -
mí tó gé pen ve ze ti to vább.

8. Az egy nél több sza va zó kör rel ren del ke zõ te le pü lé sek
ese tén a HVI ve ze tõ je fel ve szi az ál ta la ki je lölt sza va zó kör 
név jegy zé ké re azo kat a vá lasz tó pol gá ro kat, akik nek lak cí -
me a lak cím be je len tés re vo nat ko zó jog sza bály ér tel mé ben 
csak az adott te le pü lés meg ne ve zé sét tar tal maz za.

9. A név jegy zék to vább ve ze té se:
a) A HVI ve ze tõ je a hoz zá a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -

nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv -
tõl ér ke zett, a sze mé lyi ada tok ban és lak cí mek ben be kö -
vet ke zett vál to zá sok ról, va la mint a vá lasz tó jog gal nem
ren del ke zõ pol gá rok ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok -
ról ka pott ér te sí té sek, to váb bá az il le té kes sé gi te rü le tén
tel je sí tett lak cím be je len té sek és be kö vet ke zett adat vál to -
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zá sok alap ján a név jegy zék mind két pél dá nyát to vább ve -
ze ti:

1. a vá lasz tó jo go sult ság el len õr zé sét kö ve tõ en fel ve szi
a névjegyzékre

– az il le té kes sé gi te rü le tén la kó he lyet – en nek hi á -
nyá ban tar tóz ko dá si he lyet – (a to váb bi ak ban
együtt: la kó hely) lé te sí tett vá lasz tó pol gárt,

– az idõ köz ben ma gyar ál lam pol gár ság, EGT tar -
tóz ko dá si en ge dély, le te le pe dé si en ge dély, me ne -
kült stá tus meg szer zé se (füg get le nül at tól, hogy
ren del ke zik-e már a pol gár sze mé lyi azo no sí tó -
val) ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt,

– a há zas ság kö tés ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol -
gárt, va la mint

– a vá lasz tó jo gát idõ köz ben vissza nyert pol gárt;

2. tör li a név jegy zék rõl

– az il le té kes sé gi te rü le tén la kó he lyét meg szün te tõ
vá lasz tó pol gárt (a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to -
zás ki vé te lé vel),

– az idõ köz ben el ha lá lo zott vá lasz tó pol gárt,

– azt a pol gárt, aki ma gyar ál lam pol gár sá gát el vesz -
tet te, aki nek EGT tar tóz ko dá si en ge dé lyé nek ér -
vé nyes sé gi ide je le járt vagy azt vissza von ták, aki -
nek le te le pe dé si en ge dé lyét, il le tõ leg me ne kült -
kén ti el is me ré sét vissza von ták, to váb bá

– azt a pol gárt, aki vá lasz tó jo gát el vesz tet te;

3. át ve ze ti az il le té kes sé gi te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ pol gá rok tekintetében

– a név vál to zá so kat,

– a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zá so kat.

b) A HVI ve ze tõ je a pol gár ál tal be nyúj tott ki fo gás nak
helyt adó jegy zõi vagy bí ró sá gi dön tés alap ján – a dön tés -
nek meg fe le lõ en – az érin tet tet a név jegy zék re fel ve szi,
ab ból ada ta it tör li, vagy ab ban ada ta it he lyes bí ti. Az elõ zõ -
ek nek meg fe le lõ en jár el a HVI ve ze tõ je ab ban az eset ben
is, ha a hi bát a név jegy zék el len õr zé se köz ben ész lel te.
A fel vé tel rõl, tör lés rõl, he lyes bí tés rõl a vá lasz tó pol gár nak
ér te sí tést kell kül de ni.

c) A HVI ve ze tõ je a vá lasz tást meg elõ zõ nap 16 óra után 
a név jegy zé ket az utol só sor szám után kö vet ke zõ sor át hú -
zá sá val le zár ja, fel ve ze ti rá a zá rá sig tö röl tek és fel vet tek,
va la mint a név jegy zé ken a zá rás kor sze rep lõ vá lasz tó pol -
gá rok szá mát, to váb bá alá írá sá val és pe csét jé vel hi te le sí ti.
Ezt kö ve tõ en – te rü le ti nép sza va zás ese tén – a HVI ve ze tõ -
je 1 pél dány ban ki töl ti a „Zá ró lap”-ot.

10. A HVI ve ze tõ je a le zárt és hi te le sí tett név jegy zé ket a 
sza va zat szám lá ló bi zott ság el nö ké nek, el nök he lyet te sé -
nek ad ja át.

III. A név jegy zék ve ze té se a sza va zás nap ján

11. A név jegy zé ket a sza va zat szám lá ló bi zott ság mel -
lett mû kö dõ jegy zõ könyv ve ze tõ vezeti tovább.

12. A jegy zõ könyv ve ze tõ a sza va zat szám lá ló bi zott ság
dön té se alap ján fel ve szi a név jegy zék re azo kat a vá lasz tó -
pol gá ro kat, akik azt ar ra hi vat koz va ké rik, hogy la kó he -
lyük – en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lyük – a sza va zó -
kör te rü le tén van. Az a vá lasz tó pol gár, aki ar ra hi vat ko zik,
hogy la kó he lye a sza va zó kör te rü le tén van, ak kor ve he tõ
fel a név jegy zék re, ha sze mély azo nos sá gát és lak cí mét a
15., il let ve az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá -
ra ese tén a 16. pont sze rin ti, ér vé nyes iga zol vá nyok be mu -
ta tá sá val iga zol ja, feltéve, hogy a választójoggal nem
rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásában nem sze -
re pel.

IV. A vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú
pol gá rok jegy zé ké nek ve ze té se

13. A vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá -
rok nyil ván tar tá sá ban a 2. pont sze rin ti jegy zé kek el ké szí -
té sét kö ve tõ en be kö vet ke zett vál to zá so kat tar tal ma zó ál lo -
má nyo kat a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv a sza va zást meg elõ -
zõ 5. napon továbbítja a HVI részére.

14. A HVI ve ze tõ je a 2. pont sze rin ti jegy zé ket a vál to -
zás jegy zék se gít sé gé vel fe lül vizs gál ja, majd a szük sé ges
kor rek ci ó kat az aláb bi ak szerint végzi el:

– tör li a jegy zék bõl azo kat, akik vá lasz tó jo gu kat
vissza nyer ték, és egy ide jû leg fel ve szi õket a név jegy zék
so ron kö vet ke zõ sor szá ma alá;

– fel ve szi a jegy zék be azo kat, akik vá lasz tó jo gu kat el -
ve szí tet ték, és egy ide jû leg a név jegy zék meg fe le lõ sor szá -
má nál tör li õket.

V. A sze mély azo nos ság és a lak cím iga zo lá sa a sza va -
zás so rán

15. A vá lasz tó pol gár a sze mély azo nos sá gát és a lak cí -
mét a kö vet ke zõ iga zol vá nyok be mu ta tá sá val igazolhatja:

a) a lak cím iga zo lá sá ra is al kal mas, ér vé nyes sze mély -
azo no sí tó iga zol vánnyal;

b) ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal vagy ér vé -
nyes út le vél lel, vagy 2001. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en ki ál lí tott
ér vé nyes ve ze tõi en ge déllyel és ér vé nyes lak cím iga zol -
vánnyal.

16. Az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá ra a
sze mély azo nos sá gát ér vé nyes EGT tar tóz ko dá si en ge dély, 
a lak cí mét ér vé nyes lak cím iga zol vány be mu ta tá sá val iga -
zol hat ja.”
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1. mel lék let 1. min ta



1. mel lék let 2. min ta
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1. mel lék let 3. min ta
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2. mel lék let a 10/2006. (XII. 7.) ÖTM ren de let hez

„2. szá mú mel lék let a 29/2000. (X. 27.) BM ren de let hez

A nép sza va zás ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá val össze füg gõ fel ada tok

I. A vá lasz tá si iro dák fel ada tai a te le pü lé si szin tû he lyi nép sza va zá son

1. A he lyi vá lasz tá si iro da fel ada tai
1.1. Jo gi és szám sza ki szem pont ból el len õr zi a be ér ke zett sza va zó kö ri jegy zõ köny vek ro va ta i nak pon tos ki töl té sét.

A hi bás jegy zõ köny ve ket ja ví tás ra vissza ad ja a szavazatszámláló bizottságnak.
1.2. A sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és az össze sí tõ jegy zõ könyv 1. pél dá nyát 90 nap után irat tá roz za.
1.3. A sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és az össze sí tõ jegy zõ könyv 2. pél dá nyát a jog or vos la ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ na -

pon, jog or vos lat ese tén az ügy jog erõs le zár tát kö ve tõ en a te rü le ti vá lasz tá si iro da út ján az Országos Választási Irodához
eljuttatja.

2. A te rü le ti vá lasz tá si iro da fel ada tai
2.1. A sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és az össze sí tõ jegy zõ könyv 2. pél dá nyát a jog or vos la ti ha tár idõ el tel tét – jog or -

vos lat ese tén a jog or vos la ti el já rás be fe je zé sét – kö ve tõ en az Or szá gos Választási Iroda részére megküldi.
3. Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da fel ada tai
3.1. Fo gad ja a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és az össze sí tõ jegy zõ könyv 2. pél dá nyát a jog or vos la ti ha tár idõ el tel tét

– jog or vos lat ese tén a jog or vos la ti el já rás be fe je zé sét – kö ve tõ en, és azo kat megküldi az országos levéltár részére.

II. A vá lasz tá si iro dák fel ada tai a te rü le ti szin tû nép sza va zá son

4. A he lyi vá lasz tá si iro da fel ada tai
4.1. Jo gi és szám sza ki szem pont ból el len õr zi a be ér ke zett sza va zó kö ri jegy zõ köny vek ro va ta i nak pon tos ki töl té sét.

A hi bás jegy zõ köny ve ket ja ví tás ra vissza ad ja a szavazatszámláló bizottságnak.
4.2. A te rü le ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé nek ren del ke zé sé re fi gye lem mel az elõ írt ütem terv nek meg fe le lõ en a sza va zó -

kö ri jegy zõ könyv 2. pél dá nyát ha la dék ta la nul to váb bít ja az or szág gyû lé si egyéni választókerületi választási irodához.
4.3. A sza va zó kö ri jegy zõ köny vek 1. pél dá nyát 90 nap, il let ve jog or vos lat ese tén – a 90 na pot meg ha la dó el bí rá lást

kö ve tõ en – az ügy jog erõs le zá rá sa után irattározza.

5. Az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si iro da feladatai
5.1. A sza va zás nap ja elõtt 3 nap pal el ké szí ti a sza va zó kö ri és a te le pü lé sa zo no sí tó kat tar tal ma zó lis tá kat, és a he lyi

vá lasz tá si irodáknak átadja.
5.2. A sza va zás nap ján és azt kö ve tõ en át ve szi a be ér ke zõ sza va zó kö ri jegy zõ köny ve ket, el vég zi azok jo gi, for mai,

szám sza ki el len õr zé sét. A szám sza ki egyez õs éget az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si iro da a szá mí tó gé -
pes fel dol go zás me ne té ben el len õr zi. A hi bá san vagy hi á nyo san ki töl tött jegy zõ köny ve ket ja ví tás ra vissza ad ja a helyi
választási irodán keresztül a szavazatszámláló bizottságoknak.

5.3. A te rü le ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé nek uta sí tá sa sze rint a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek 2. pél dá nyát te le pü lé sen -
ként kü lön-kü lön ren dez ve to váb bít ja a területi választási irodához.

6. A te rü le ti vá lasz tá si iro da fel ada tai
6.1. Fo gad ja a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek 2. pél dá nyát.
6.2. A sza va zást kö ve tõ na pon köz re mû kö dik a nép sza va zás ered mé nyét tar tal ma zó össze sí tõ jegy zõ könyv

kiállításában.
6.3. Az ered mény jog erõs sé vá lá sát kö ve tõ en a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és az össze sí tõ jegy zõ könyv 2. pél dá nyát

az Or szá gos Vá lasz tá si Iroda részére megküldi.
6.4. Az össze sí tõ jegy zõ könyv 1. pél dá nyát és a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek 2. pél dá nyát 90 nap, il let ve jog or vos lat

ese tén – a 90 na pot meg ha la dó el bí rá lást kö ve tõ en – az ügy jog erõs lezárása után irattározza.

7. Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da fel ada tai
7.1. Fo gad ja a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és az össze sí tõ jegy zõ könyv 2. pél dá nyát, és azo kat meg kül di az or szá gos

le vél tár ré szé re.”
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2. mel lék let 1. min ta
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2. mel lék let 1. min ta
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2. mel lék let 1. min ta
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2. mel lék let 1. min ta
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2. mel lék let 2. min ta

2206 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 24. szám



2. mel lék let 2. min ta

24. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 2207



2. mel lék let 2. min ta
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2. mel lék let 2. min ta

3. mel lék let a 10/2006. (XII. 7.) ÖTM ren de let hez

„3. szá mú mel lék let a 29/2000. (X. 27.) BM ren de let hez

Kö te le zõ en hasz ná lan dó nyom tat vá nyok jegy zé ke és min tái

nyom tat vány meg ne ve zé se min tá ja

1. Vá lasz tó jo go sul tak név jegy zé ke 1. mell. 1. min ta

2. Ér te sí tõ 1. mell. 2. min ta

3. Zá ró lap a vá lasz tó jo go sul tak szá má nak a meg ál la pí tá sá hoz 1. mell. 3. min ta

4. Sza va zó kö ri jegy zõ könyv 2. mell. 1. min ta

5. Össze sí tõ jegy zõ könyv 2. mell. 2. min ta

6. Át vé te li el is mer vény 3. mell. 1. min ta

7. Meg bí zás SZSZB/HVB/TVB tag nak 3. mell. 2. min ta

8. Nyil ván tar tás a moz gó ur nát ké rõk rõl 3. mell. 3. min ta

9. Vissza uta sí tot tak jegy zé ke 3. mell. 4. min ta

10. El len õr zõ lap 3. mell. 5. min ta

11. Át vé te li el is mer vény (SZSZB-tõl) 3. mell. 6. min ta

12. Alá írás gyûj tõ ív 3. mell. 7. min ta”
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3. mel lék let 1. min ta
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3. mel lék let 2. min ta
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3. mel lék let 3. min ta
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3. mel lék let 4. min ta

24. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 2213



3. mel lék let 5. min ta

2214 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 24. szám



3. mel lék let 6. min ta
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3. mel lék let 7. min ta
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Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
11/2006. (XII. 7.) ÖTM

ren de le te
a te rü le ti és or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti

kép vi se lõk 2007. már ci us 4. nap já ra ki tû zött
vá lasz tá sa el já rá si ha tár idõ i nek és ha tár nap ja i nak

meg ál la pí tá sá ról, to váb bá a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 
1997. évi C. tör vény nek a he lyi ön kor mány za ti

kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la mint a ki sebb sé gi
ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ

vég re haj tá sá ról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet
módosításáról

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 153. § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. § (1) A te rü le ti és az or szá gos lis tát leg ké sõbb 2007.
feb ru ár 6-án 16.00 órá ig le het be je len te ni. [Ve. 115/R. §]

(2) Ha a vá lasz tó pol gárt egy je lö lé si faj tán be lül több
he lyen is je lölt nek aján lot ták, leg ké sõbb 2007. feb ru ár
13-án 16.00 órá ig kell nyi lat koz nia ar ról, hogy me lyik je -
lö lést fogadja el. [Ve. 57. §]

2. § A vá lasz tás sal kap cso la tos köz vé le mény-ku ta tás
ered mé nyét 2007. feb ru ár 24-tõl már ci us 4-én 19.00 órá ig
nem sza bad nyil vá nos ság ra hoz ni. [Ve. 8. § (1) bekezdés]

3. § A te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság 2007. már ci us 5-én
szám lál ja meg ki sebb sé gen ként a sza va za to kat és a sza va -
zat szám lá lás ered mé nyé rõl jegy zõ köny vet ál lít ki. [Ve.
115/T. § (2) bekezdés]

4. § (1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény nek
a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la -
mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sán
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló 29/2006. (V. 30.) BM ren de -
let 29. § (2) be kez dés a) pont ja és a 31. § (1) be kez dés
d) pont ja.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz te ri

uta sí tások

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
8/2006. (BK 24.) ÖTM

uta sí tá sa
az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

hi va ta li szer ve ze tei kö te le zett ség vál la lá si,
utal vá nyo zá si és el len jegy zé si,

va la mint ér vé nye sí té si rend jé rõl

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben, és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel kiadom az alábbi

uta sí tást:

I.

Az uta sí tás ha tá lya

1. Az uta sí tás ha tá lya az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te i re (a to váb bi ak -
ban: ÖTM Igazgatás) terjed ki.

II.

Ál ta lá nos sza bá lyok

2. Az ÖTM Igaz ga tás Kö te le zett ség vál la lá si Sza bály za -
tát (a to váb bi ak ban: Sza bály zat) az ál lam ház tar tás ról szó ló 
1992. évi XXXVIII. tör vény nek (a to váb bi ak ban: Áht.),
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let nek (a to váb bi ak ban: Ámr.) a kö -
te le zett ség vál la lás rend jé re vo nat ko zó rendelkezéseinek
betartásával kell alkalmazni.

3. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat érin tõ kö te le zett -
ség vál la lás sza bá lya it a ha tá lyos az ÖTM éves költ ség ve -
té si fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak fel hasz ná lá sá ról
szóló szabályzata tartalmazza.

III.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

Az in téz ke dés al kal ma zá sá ban:

4. Költ ség ve té si ke ret: olyan ke ret összeg, amely fe lett
az adott szer ve ze ti egy ség kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult
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ve ze tõ je ren del ke zik, ezen in téz ke dés ben fog lalt rend sze -
rint.

5. Kö te le zett ség vál la lás: a jó vá ha gyott ki adá si elõ -
irány za tok ter hé re fo ga na to sí tott olyan in téz ke dés, mely
jö võ be ni fi ze té si kö te le zett ség gel jár. Kü lö nö sen a ki ne ve -
zé si ok irat, egyéb sze mé lyi jut ta tá sok meg ál la pí tá sa, fog -
lal koz ta tás ra irá nyu ló egyéb jog vi szony lé te sí té se, szol -
gál ta tás vissza iga zolt meg ren de lé se, szer zõ dé sek, pá lyá -
za ti úton oda ítélt tá mo ga tás ról szó ló dön tés alá írt do ku -
men tu ma, olyan pénz ki fi ze té sé vel nem já ró meg ál la po -
dás, mely alap ján a fe lek köl csö nös szol gál ta tá sok kal tar -
toz nak egy más nak, va la mint min den más, fi ze té si és el len -
szol gál ta tá si kö te le zett ség gel já ró szer zõ dés kö té se, il let ve 
be vé tel meg szer zé sé re irá nyu ló pénz ügyi ki ha tá sú in téz -
ke dés.

6. Elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás: a köz be szer zés meg -
kez dé se ként a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó hir det -
mény fel adá sa, aján la ti, aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se,
tá mo ga tá si konst ruk ció meg hir de té se (pá lyá za ti fel hí vá -
sok, ki írá sok, tá mo ga tá si prog ra mok, egye di tá mo ga tá -
sok) – amennyi ben nem ke rül vissza vo nás ra.

7. El len jegy zés: an nak írás ban tör té nõ elõ ze tes  igazo -
lása, hogy:

a) az ok má nyok a jog sza bá lyok nak, az ál la mi irá nyí tás
egyéb jo gi esz kö ze i nek meg fe lel nek (jo gi),

b) az elõ irány zat-fel hasz ná lá si terv sze rint az adott kö -
te le zett ség vál la lás nak meg fe le lõ for rás – összeg sze rû en és 
jog cí mé ben – ren del ke zés re áll (pénzügyi),

c) a kö te le zett ség vál la lás nem sér ti a gaz dál ko dás ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat, to váb bá, hogy a jó vá ha gyott költ ség -
ve tés fel nem hasz nált, il let ve le nem kö tött, a kö te le zett -
ség vál la lás tár gyá val össze füg gõ ki adá si elõ irány zat ren -
del ke zés re áll-e, il let ve a be folyt vagy vár ha tó an be fo lyó
be vé tel biz to sít ja-e a fe de ze tet (pénz ügyi),

d) a kö te le zett ség vál la lás szak mai fel adat el lá tást szol -
gá ló szük sé ges sé gé nek vizs gá la ta meg tör tént (pénz ügyi).

8. Jo gi vizs gá lat: a Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si
Fõ osz tály (to váb bi ak ban: PEF) mun ka tár sa ál tal vég zett
jo gi szem pon tú irat vizs gá lat a brut tó 10 mil lió fo rint ér ték -
ha tárt el nem érõ kö te le zett ség vál la lá sok kö ré ben. Nem
tar toz nak ezen kör be a jog sza bály ál tal jog ta ná cso si, ügy -
vé di vizs gá la tot, il let ve jo gi el len jegy zést elõ író, a brut tó
10 mil lió fo rint ér ték ha tárt el nem érõ szer zõ dé sek.

9. Jo gi vizs gá ló: A PEF jo gi vizs gá lat ra fel ha tal ma zott
mun ka tár sa.

10. Szak mai tel je sí tés iga zo lás: a ki adás tel je sí té sé nek
és a be vé te lek be sze dé sé nek el ren de lé se elõt ti – az adott
jog ügy let hez kap cso ló dó – el len õr zés, mely nek cél ja an -
nak szak mai iga zo lá sa, hogy a kö te le zett ség vál la lás do ku -
men tu má ban vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se  megfe -
lelõ-e, és meg ala poz za-e a ki adá sok tel je sí té sét, il le tõ leg a
be vé tel be sze dé sét.

11. Szak mai tel je sí tést iga zo ló: a kö te le zett ség vál la ló,
il let ve az ál ta la írás ban meg bí zott sze mély, vagy a jog ügy -
let ben, gaz da sá gi ese mény ben érin tett szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je.

12. Ér vé nye sí tés: a ki adás tel je sí té se, a be vé tel be sze dé -
se elõtt a szak mai tel je sí tés iga zo lás alap ján az összeg sze -
rû ség, a szám lá ra, szám lát he lyet te sí tõ bi zony lat ra elõ írt
ala ki kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés, to váb bá a szük -
sé ges fe de zet meg lé té nek el len õr zé se.

13. Utal vá nyo zás: a ki adás tel je sí té sé nek, a be vé tel be -
sze dé sé nek vagy el szá mo lá sá nak írás be li el ren de lé se.

14. Utal vány el len jegy zé se: ma gá ban fog lal ja – az el -
len jegy zés nél le ír tak ér te lem sze rû al kal ma zá sa mel lett – a
szak mai tel je sí tés iga zo lá sá nak és az ér vé nye sí tés meg tör -
tén té nek el len õr zé sét.

15. Utal vány el len jegy zõ je: a PEF ve ze tõ je, il le tõ leg az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély.

IV.

Rész le tes sza bá lyok

Kö te le zett ség vál la lás

16. Kö te le zett sé get vál lal ni az ala pí tó ok irat ban meg ha -
tá ro zott fel ada tok cél sze rû és ha té kony el lá tá sá ra, pénz -
ügyi el len jegy zés, és jo gi el len jegy zés vagy vizs gá lat után, 
csak írás ban le het.

17. Az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ki -
emelt elõ irány za ton ként kö te le zett ség vál la lás ra jo go sul -
tak (a to váb bi ak ban: kö te le zett ség vál la lás ra jogosultak):

a) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) az ÖTM Igaz ga tás ré szé re jó vá ha -
gyott tárgy évi költ ség ve tés ere jé ig,

b) az ál lam tit kár az ÖTM Igaz ga tás ré szé re jó vá ha gyott
tárgy évi költ ség ve tés ere jé ig az ÖTM Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 2/2006. (MK. 94.)
ÖTM uta sí tás ban (a to váb bi ak ban: SZMSZ) meg ha tá ro -
zott fel ada tai sze rint,

c) a köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár az ÖTM
Igaz ga tás ré szé re jó vá ha gyott tárgy évi költ ség ve tés ere jé -
ig az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott fel ada tai sze rint,

d) a ke ret gaz dák a ré szük re vissza iga zolt tárgy évi költ -
ség ve té si ke ret ere jé ig.

18. A kö te le zett ség vál la lás ra jo go sul tak az ÖTM fel -
ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben fi ze té si, vagy más tel je -
sí té si kö te le zett sé get a je len Uta sí tás 17. pont já ban meg ha -
tá ro zott ér ték ha tá rig vál lal hat nak.

19. Az egy kö te le zett ség vál la lá si do ku men tum ban a kö -
te le zett ség vál la lás ra jo go sul tak ál tal egy sze ri al ka lom mal
vál lal ha tó ér ték ha tá ro kat a PEF ve ze tõ jé nek fel ter jesz té se
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alap ján – a köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár egyet -
ér té sé vel – a mi nisz ter az ele mi költ ség ve tés el fo ga dá sát
kö ve tõ 15 na pon be lül hagy ja jó vá. A dön tés rõl a kö te le -
zett ség vál la lás ra jo go sult ve ze tõt a PEF ve ze tõ je vissza -
iga zo lás sal ér te sí ti.

20. A kö te le zett ség vál la lás ra jo go sul tak szá má ra – a
19. pont sze rint – meg ha tá ro zott egy kö te le zett ség vál la lá si 
do ku men tum ban egy sze ri al ka lom mal vál lal ha tó ér ték ha -
tár fe let ti kö te le zett ség vál la lás ra a ke ret gaz dák ál tal vál lalt 
kö te le zett ség ese té ben a köz jo gi és ko or di ná ci ós  szak -
államtitkár jo go sult.

21. Tárgy éven tú li fi ze té si kö te le zett sé get – ki vé ve a
jog sza bá lyon, bí ró sá gi, il let ve ál lam igaz ga tá si jog erõs
dön té sen ala pu ló kö te le zett sé ge ket és az Áht.-ban fog lalt
ke zes ség vál la lást – az ál lam tit kár és a köz jo gi és ko or di ná -
ci ós szak ál lam tit kár a mi nisz ter elõ ze tes írás be li egyet ér -
té sé vel, a ke ret gaz dák a köz jo gi és ko or di ná ci ós  szak -
államtitkár elõ ze tes írás be li el len jegy zé sét kö ve tõ en vál -
lal hat nak – az Ámr. 134. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek be tar tá sá val.

22. Az Ámr. 138/A. §-ban meg ha tá ro zott tárgy éven tú li
kö te le zett ség vál la lá sok ese tén a PEF ve ze tõ je a szer zõ dés
meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam kincs tá rat (a
to váb bi ak ban: Kincs tár) a kö te le zett ség vál la lás mér té ké -
rõl és üte mé rõl, va la mint a kö te le zett ség vál la lást érin tõ
vál to zás ról.

23. Kö te le zett ség csak a vissza iga zolt és ren del ke zés re
ál ló ke ret ere jé ig, a vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val vál -
lal ha tó.

24. A PEF a kö te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sát a
For rás in teg rált pénz ügyi ügy vi te li rend szer ben ve ze ti.

25. A PEF ve ze tõ je gon dos ko dik a kö te le zett ség vál la lás 
Kincs tár fe lé tör té nõ be je len té sé rõl az alábbiak szerint:

a) a do lo gi és a fel hal mo zá si ki adá so kat, va la mint a mû -
kö dé si és fel hal mo zá si cél ra ál lam ház tar tá son kí vül re át -
adott pénz esz kö zö ket ter he lõ, a tárgy évi elõ irány zat vagy
az elõ zõ év(ek) elõ irány zat ma rad vá nya ter hé re vál lalt,
brut tó 25 mil lió fo rint egye di kö te le zett ség vál la lást, és an -
nak vál to zá sát a kö te le zett ség vál la lást kö ve tõ 5 mun ka na -
pon be lül a Kincs tár fe lé be kell je len te ni,

b) egye di leg be kell je len te ni a tárgy év ben vál lalt, de a
kö vet ke zõ év(ek) elõ irány za tát ter he lõ, brut tó 25 mil lió fo -
rin tot el érõ kö te le zett sé ge ket a kö te le zett ség vál la lást kö -
ve tõ 5 mun ka na pon be lül.

A be je len tést a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult és el len -
jegy zõ je ír ja alá.

26. A kö te le zett ség vál la lás nak elõ irány zat-fel hasz ná lá -
si ter ven kell ala pul nia. Az elõ irány zat fel hasz ná lá si ter vet
a PEF ké szí ti, ve ze ti.

Kö te le zett ség vál la lás és utal vá nyo zás el len jegy zé se

27. Pénz ügyi el len jegy zés re a PEF ve ze tõ je, he lyet te se
vagy a ve ze tõ ál tal írás ban ki je lölt sze mély jogosult.

28. A pénz ügyi el len jegy zés re jo go sult nak az el len jegy -
zést meg elõ zõ en meg kell gyõ zõd nie ar ról, hogy a kö te le -
zett ség vál la lás vagy utal vá nyo zás tel je sí té sé hez szük sé ges 
fe de zet ren del ke zés re áll, az az a jó vá ha gyott költ ség ve tés
fel nem hasz nált, il let ve le nem kö tött, a kö te le zett ség vál -
la lás tár gyá val össze füg gõ ki adá si elõ irány zat ren del ke -
zés re áll, il let ve a be folyt vagy vár ha tó an be fo lyó be vé tel
biz to sít ja a fe de ze tet, a kö te le zett ség vál la lás nem sér ti a
gaz dál ko dás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, va la mint az elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si terv szerint a kifizetés idõpontjában
a fedezet rendelkezésre áll.

29. Amennyi ben a kö te le zett ség vál la lás nem fe lel meg a 
28. pont ban elõ ír tak nak, az pénz ügyi el len jegy zés re jo go -
sult írás ban tá jé koz tat ja a kö te le zett ség vál la lót, il let ve a
költ ség ve té si szerv ve ze tõ jét. Az el len jegy zõ nek a kö te le -
zett ség vál la lást vagy utal vá nyo zást, ha nem ért ve le egyet,
ak kor kell el len je gyez nie, ha er re a költ ség ve té si szerv ve -
ze tõ je írás ban uta sít ja. Ez eset ben az ok mányt „A kö te le -
zett ség vál la lás, il let ve utal vá nyo zás el len jegy zé se uta sí -
tás ra tör tént” zá ra dék kal kell el lát nia. A költ ség ve té si
szerv ve ze tõ jé nek er rõl ha la dék ta la nul a fel ügye le ti szerv
ve ze tõ jét írás ban ér te sí te nie kell, aki a jelentést 8 mun ka -
na pon belül köteles kivizsgálni, és kezdeményezni az eset -
le ges felelõsségre vonást.

30. A pénz ügyi el len jegy zés az el len jegy zés re jo go sult
alá írá sá val, dá tum mal és az aláb bi szö veg gel tör té nik:
„Ellenjegyzem”.

A tel je sí tés szak mai iga zo lá sa

31. A ki adás tel je sí té sé nek és a be vé tel be sze dé sé nek el -
ren de lé se elõtt ok má nyok alap ján el len õriz ni, szak ma i lag
iga zol ni kell azok jo go sult sá gát, összeg sze rû sé gét, a szer -
zõ dés, meg ren de lés, megállapodás teljesítését.

32. A  szak mai tel je sí tés iga zo lás az er re a cél ra rend sze -
re sí tett „Nyi lat ko zat tel je sí tés iga zo lás ról” (1. mel lék let)
nyom tat vá nyon, vagy az utal vány ren de let (2. mel lék let)
„Szak mai Iga zo lás” rovatának kitöltésével történik.

Ér vé nye sí tés

33. A szak mai tel je sí tés iga zo lás alap ján az ér vé nye sí tõ -
nek el len õriz nie kell az összeg sze rû sé get, a fe de zet meg lé -
tét, és azt, hogy az elõ írt ala ki kö ve tel mé nye ket be tar tot -
ták-e. Az ér vé nye sí tés nek az „ér vé nye sít ve” meg je lö lé sen
kí vül tar tal maz nia kell a meg ál la pí tott össze get és a
könyv vi te li el szá mo lás ra uta ló fõ köny vi szám la szá mot is.
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Utal vá nyo zás

34. Utal vá nyo zás ra jo go sul tak:
a) PEF ve ze tõ je,
b) PEF he lyet tes ve ze tõ je,
c) PEF ve ze tõ je ál tal írás ban meg bí zott sze mély.

35. Utal vá nyoz ni csak az ér vé nye sí tett ok mány ra rá ve -
ze tett, vagy kü lön írás be li ren del ke zés sel, utal vány ren de -
let tel le het (2. mel lék let).

36. Az utal vány ren de le ten fel kell tün tet ni:
a) a ren del ke zõ nek és a ren del ke zést vég re haj tó nak a

meg ne ve zé sét,
b) az „utal vány” szót,
c) a költ ség ve té si évet,
d) a be fi ze tõ és a ked vez mé nye zett meg ne ve zé sét, cí -

mét, bank szám lá já nak a szá mát;
e) a fi ze tés idõ pont ját, mód ját és össze gét,
f) a meg ter he len dõ, jó vá íran dó bank szám la szá mát és

meg ne ve zé sét,
g) a kel te zést, va la mint az utal vá nyo zó és el len jegy zõ

alá írá sát,
h) a kö te le zett ség vál la lás nyil ván tar tás ba vé te le  sor -

számát.

37. Az ér vé nye sí tett ok mány ra ve ze tett ren del ke zés ben
(rö vi dí tett utal vány ban) a je len Uta sí tás 36. pont já ban
meg ha tá ro zot tak kö zül az ok má nyon fel tün te tett adatokat
nem kell megismételni.

38. Nem kell kü lön utal vá nyoz ni a ter mék ér té ke sí tés -
bõl, szol gál ta tás ból szám la, egy sze rû sí tett szám la, szám lát 
he lyet te sí tõ ok irat, át uta lá si pos ta utal vány alap ján befolyó 
bevétel beszedését.

Össze fér he tet len sé gi sza bá lyok

39. Egy gaz da sá gi ese mény re vo nat ko zó an a kö te le zett -
ség vál la ló és az el len jegy zõ, il le tõ leg az utal vá nyo zó és az
el len jegy zõ nem lehet azonos személy.

40. Az ér vé nye sí tõ sze mély nem le het azo nos a kö te le -
zett ség vál la lás ra, utal vá nyo zás ra jo go sult személlyel.

41. Az ér vé nye sí tést vég zõ sze mély és a szak mai tel je sí -
tést iga zo ló nem le het azo nos személy.

42. Kö te le zett ség vál la lá si, ér vé nye sí té si, utal vá nyo zá si, 
el len jegy zé si fel ada tot nem vé gez he ti az a sze mély, aki
ezt a te vé keny sé get a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló
1959. évi IV. tör vény 685. §-ának b) pont ja sze rint kö ze li
hoz zá tar to zó ja vagy a maga javára látja el.

A ke ret gaz dál ko dás

43. A PEF ál tal el ké szí tett ele mi költ ség ve tés jó vá ha -
gyá sát kö ve tõ 30 na pon be lül a hi va ta li egy sé gek ve ze tõi

ja vas la tá nak fi gye lem bevé te lé vel – a PEF ve ze tõ je ál tal
ké szí tett fel ter jesz tés alap ján – a köz jo gi és ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár egyet ér té sé vel – a mi nisz ter dönt a ke ret -
gaz dák ál tal fel hasz nál ha tó éves ke ret összeg rõl és a ke re -
tek mó do sí tá sá ról. A dön tés rõl a kö te le zett ség vál la lás ra
jogosult vezetõt a PEF vezetõje visszaigazolással értesíti.

44. A jó vá ha gyott ke re tek kö zöt ti eset le ges át cso por to -
sí tás ról a PEF ve ze tõ je ál tal ké szí tett fel ter jesz tés alap ján a 
köz jo gi és ko or di ná ci ós szakállamtitkár dönt.

45. A ke re tek rõl nyil ván tar tást ve zet a PEF, va la mint a
ke ret gaz da, és a nyil ván tar tá sok ada ta it ne gyed éven te
egyez te tik.

V.

El já rá si rend

46. A kö te le zett ség vál la lás me ne te az aláb bi sza ka szok -
ból áll:

a) igény fel me rü lé se,
b) ér ték ha tár vizs gá la ta az el já rá si rend ki vá lasz tá sa cél -

já ból,
c) a kö te le zett ség vál la lás ok má nyá nak elõ ké szí té se,
d) a kö te le zett ség vál la lás fe de ze té nek vizs gá la ta, pénz -

ügyi el len jegy zés,
e) jo gi vizs gá lat, vagy jo gi el len jegy zés,
f) a kö te le zett ség vál la lás ok má nyá nak fe lek ál ta li  alá -

írása.

47. Szer zõ dés meg kö té sét az adott szak mai fel adat tal
érin tett kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult (a to váb bi ak ban:
Kez de mé nye zõ) kezdeményezheti.

48. Az igény fel me rü lé sét kö ve tõ en a Kez de mé nye zõ a
PEF ve ze tõ je ré szé re át irat ban meg kül di a ter ve zett kö te le -
zett ség vál la lás dokumentumát.

49. A szer zõ dés ter ve ze tét a Kez de mé nye zõ annyi ere -
de ti pél dány ban kül di meg a PEF ve ze tõ jé nek, ahány fél
van, hoz zá ad va két példányt.

Kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek:
a) a köz be szer zé si ér ték ha tárt el érõ, il let ve meg ha la dó

szer zõ dé ses összeg ese té ben a min den kor ha tá lyos, a köz -
be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Kbt.) sze rin ti el já rás tel jes do ku men tá ci ó ja,

b) amennyi ben a szer zõ dés nem tar tal maz za, a kö te le -
zett ség vál la ló ál tal tett nyi lat ko zat, hogy mely jog sza bály -
hely re va ló hi vat ko zás sal, mi lyen in dok kal mel lõz te a köz -
be szer zé si el já rást, amennyi ben a Kbt.-ben meg ha tá ro zott
ér ték ha tár azt kö te le zõ vé tet te volna,

c) va la mennyi olyan elõz mény irat, mely a szer zõ dés
tar tal mát, elõ ké szí té sé nek mód ját alá tá maszt ja.

A kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le te ket a PEF õrzi meg.

50. A PEF ve ze tõ je, amennyi ben a pénz ügyi fe de zet
biz to sí tott, a ter ve zett kö te le zett ség vál la lást nyil ván tar tás -
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ba ve szi, el kü lö ní ti a fel adat pénz ügyi for rá sát és a 27., 28., 
29., 30. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint pénz ügyi el len -
jegy zés sel ellátja a dokumentumot.

51. For rás hi ány ese tén a PEF ve ze tõ je a tel jes do ku men -
tá ci ót vissza kül di a Kez de mé nye zõ nek „pénz ügyi fe de zet
nem áll ren del ke zés re” megjegyzéssel.

52. A meg bí zá si szer zõ dé sek jo gi el len jegy zé sét ér ték -
ha tár tól füg get le nül a Jo gi Fõ osz tá lyon be lül a Szer zõ -
dés-elõ ké szí tõ és Pe res Kép vi se le ti Osz tály ve ze tõ je, vagy 
az ál ta la megbízott jogtanácsos/ügyvéd végzi.

53. A PEF ve ze tõ je a brut tó 10 mil lió fo rint össz ér ték fe -
let ti szer zõ dést mel lék le te i vel együtt vé le mé nye zés és jo gi 
el len jegy zés cél já ból meg kül di a Szer zõ dés-elõ ké szí tõ és
Pe res Képviseleti Osztály vezetõjének. 

54. A brut tó 10 mil lió fo rint ér ték alat ti szer zõ dé sek jo gi 
vizs gá la tát a PEF mun ka tár sa vég zi. A jo gi vizs gá lat meg -
tör tén tét „jo gi lag meg vizs gál va” szö veg szer zõ dés re tör té -
nõ feljegyzésével igazolja.

55. A szer zõ dés a jog sza bá lyok nak, il let ve az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i nek va ló meg nem fe le lé se ese -
tén a Szer zõ dés-elõ ké szí tõ és Pe res Kép vi se le ti Osz tály
ve ze tõ je, a jo gi vizs gá lat, il let ve a jo gi vizs gá lat el vég zé se
után a PEF ve ze tõ je a ter ve ze tet jo gi vé le mé nyé vel vissza -
kül di Kez de mé nye zõ nek, aki a jo gi vé le mény alap ján át -
dol go zott ter ve ze tet kül di meg is mé tel ten a Szer zõ dés-elõ -
ké szí tõ és Peres Képviseleti Osztálynak, illetve a PEF ve -
ze tõ jé nek.

56. A Szer zõ dés-elõ ké szí tõ és Pe res Kép vi se le ti Osz -
tály-, il let ve a PEF ve ze tõ je meg kül di a pénz ügyi és jo gi
el len jegy zés sel el lá tott szer zõ dé se ket a Kez de mé nye zõ -
nek, aki gon dos ko dik a szer zõ dõ fe lek általi aláírások
lebonyolításáról.

A szak mai fõ osz tály egy ere de ti és alá írt el len jegy zett,
il let ve jo gi lag meg vizs gált pél dányt irat tár ba he lyez, egy
ere de ti alá írt pél dányt meg küld a szer zõ dõ fél nek, egy ere -
de ti alá írt és el len jegy zett, il let ve jo gi lag meg vizs gált pél -
dányt a PEF ve ze tõ jé nek, a brut tó 10 mil lió fo rint ér ték fe -
let ti, il let ve az ezen ér ték ha tár alat ti ki vé telt ké pe zõ szer -
zõ dés egy ere de ti alá írt, jo gi és pénz ügyi el len jegy zés sel
el lá tott szer zõ dést a Szerzõdés-elõkészítõ és Pe res Kép vi -
se le ti Osztály vezetõjének.

57. A fel ada tok szak mai tel je sí té se ki zá ró lag a va la -
mennyi Fél ál tal alá írt, jo gi és pénz ügyi el len jegy zés sel, il -
let ve jo gi vizs gá lat iga zo lá sá val és pénz ügyi el len jegy zés -
sel el lá tott, ér vé nyes és ha tá lyos szerzõdés alap ján kez -
dõd het meg.

58. A kö te le zett ség vál la lá sok hoz kap cso ló dó an a PEF
olyan nap ra kész ana li ti kus nyil ván tar tást kö te les ve zet ni,
amely bõl meg ál la pít ha tó az éven kén ti kö te le zett ség vál la -
lás összege.

59. Amennyi ben az elõ ze tes pénz ügyi fe de zet iga zo lás
össze ge nem egye zik meg a tény le ges kö te le zett ség vál la -
lás össze gé vel, a PEF, va la mint a ke ret gaz da sa ját kö te le -
zett ség vál la lá si nyil ván tar tá sa i kat he lyes bí tik a kö te le zett -
ség vál la lás tény le ges össze gé re.

60. A kö te le zett ség vál la lás mó do sí tá sá nak el já rá si
rend je meg egye zik a kö te le zett ség vál la lás el já rá si  rend -
jével.

61. A gaz da sá gi ese mé nyen ként 50 000 fo rin tot meg
nem ha la dó kö te le zett ség vál la lá sok el já rá si rend je meg -
egye zik az 50 000 fo rin tot meg ha la dó kö te le zett ség vál la -
lá sok eljárási rendjével.

VI.

Fe le lõs ség

62. A kö te le zett ség vál la ló alá írá sá val fe le lõs sé get vál lal 
az adott ki adás szak mai szük sé ges sé géért, va la mint azért,
hogy a kö te le zett ség vál la lás elõ ze tes pénz ügyi fe de zet iga -
zo lá son ala pul. E te vé keny sé gé ért a jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott fe gyel mi fe le lõs ség ter he li, il let ve kár oko zá sa
ese tén a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott rendelkezések
szerint kártérítési felelõsséggel tartozik.

63. A be szer zé sek so rán a kö te le zett ség vál la ló fe le lõs a
ha tá lyos köz be szer zé sek rõl szó ló tör vény, il let ve az ÖTM
Köz be szer zé si Sza bály za tá nak betartásáért, betartatásáért.

64. A kö te le zett ség vál la lás ra jo go sul tak név jegy zé két
és alá írás min tá ját, a ke ret gaz dá kat, a kö te le zett ség vál la lás 
el len jegy zé sé re, ér vé nye sí té sé re, utal vá nyo zá sá ra jo go sult 
sze mé lyek név jegy zé két és alá írás min tá ját, va la mint a
szak mai tel je sí tés iga zo lás ra jo go sul tak név jegy zé két és
alá írás min tá ját a PEF ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra a köz jo gi és
koordinációs szakállamtitkár egyetértésével a mi nisz ter
en ge dé lye zi.

VII.

Ha tály ba lé pés

65. Ez az uta sí tás a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

66. Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tei kö te le -
zett ség vál la lá si, utal vá nyo zá si és el len jegy zé si, va la mint
ér vé nye sí té si rendjérõl szóló 13/2005. (BK 9.) BM uta sí -
tás.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

24. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 2221



1. mel lék let

Nyi lat ko zat tel je sí tés iga zo lás ról

Alul írott………………………………………, mint a ……………………………………………………… (szer ve -
ze ti egy ség) tel je sí tés iga zo lás ra jo go sult mun ka tár sa nyi lat ko zom, hogy a ……………………… szá mú kö te le zett ség -
vál la lá si do ku men tum ban fog lal ta kat ………………………… ma ra dék ta la nul tel je sí tet te, az ………………………
………………… Ft összeg ré szé re ki fi zet he tõ. (Amennyi ben ta nul mány vagy egyéb mû lét re ho zá sá ra irányul a szer zõ -
dés, csatolni kell. )

A tel je sí tett fel adat rész le tes le írá sa:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Bu da pest, ……………………………….

……………..…………………………
tel je sí tés iga zo lás ra jo go sult
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2. mel lék let

ÖTM Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tály

Pénz ügyi ügy in té zõi zá ra dék

Köt váll. sor szám: Part ner kód:

Köt váll. el len jegy zõ: Szak mai iga zo ló:

Uta lan dó összeg: Szám la szám:

Bu da pest, ………… hó …… nap

Szak mai iga zo lás

A mun ka (áru, szol gál ta tás, tár gyi esz köz, kész let be szer zés) meg ren de lé sé nek szük sé ges sé gét, az ár he lyes sé gét és a
tel je sí tés megtörténtét igazolom.

Ki fi ze tés jog cí me, fel hasz ná lás helye:

Bu da pest, …………… hó …… nap

……………………………………
szak mai iga zo lást adó

U T A L V Á N Y

Ké rem, hogy a …………………. – …………………. – …………………. szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról a …… évi költ ség ve tés ter hé re utal jon át az aláb bi rész le te zés sze rint ……………………………………-nak
………………………………………… cí men …………………….. Ft-ot, az az ………………………………… fo rin -
tot a …………………… – …………………… – …………………. szá mú bank szám lá já ra.

A ……………………   ……………………   …………………. szá mú fõ köny vi elõ irány zat szám lán a …………….
KTK-on pénz ügyi fe de zet ren del ke zés re áll.

Kö te le zett ség vál la lás azo no sí tó: ……………………………………………………………

 

Bu da pest, ……………… hó …… nap

Ál lo mány ba vé te li zá ra dék

A bi zony la ton sze rep lõ esz kö zö ket a ……………………………… lel tá ri szám(ok)on ál lo mány ba vettem.

 

Bu da pest, ……………… hó …… nap
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K O N T Í R O Z Ó L A P

Elsz. egység: …………………… …………………… …………………… ……………………

Bony. azon.: …………………… …………………… …………………… ……………………

KTK: …………………… …………………… …………………… ……………………

Fõk. számla: …………………… …………………… …………………… ……………………

Áfakód: …………………… …………………… …………………… ……………………

Alap: …………………… …………………… …………………… ……………………

Áfa: …………………… …………………… …………………… ……………………

Ügylet: …………………… …………………… …………………… ……………………

Pénzforrás: …………………… …………………… …………………… ……………………

Szerzõdésszám: …………………… …………………… …………………… ……………………

Megjegyzés: …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… ……………………

érvényesítõ ellenjegyzõ utalványozó könyvelõ

Budapest, ………………… hó …… nap

Mellékletek száma: lap
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
9/2006. (BK 24.) ÖTM

utasítása
a volt BM alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 24. §-ának
(9)–(10) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a volt BM alá tartozó fejezeti keze-
lésû elõirányzatokra terjed ki:

1.1. XI/12/6 Központi Beruházás alcím – melyek össze-
tevõi

a) XI/12/6/1. Közbiztonsági, közigazgatási és tûzvédelmi
beruházások jogcím,

b) XI/12/6/2. Lakáscélú beruházások jogcím.

1.2. XI/12/18. Katasztrófavédelem PHARE programja
alcím.

1.3. XI/12//20. Ágazati célfeladatok alcím – melynek
összetevõi

a) XI/12/20/1. Gépjármû-korszerûsítési program jogcím,
b) XI/12/20/2. Kincstári tranzakciós díj elszámolása

jogcím,
c) XI/12/20/3. Tûzvédelmi bírság és biztosítók tûzvédel-

mi hozzájárulása jogcím,
d) XI/12/20/4. IDEA programtámogatása jogcím,
e) XI/12/20/7. Önkéntes tûzoltó egyesületek támogatása

jogcím,
f) XI/12/20/8. Magyar Speciális Mentõk Egyesülete tá-

mogatása jogcím,
g) XI/12/20/11. Katasztrófaelhárítási célelõirányzatok

jogcím,
h) XI/12/20/32. Parlagfû-mentesítés végrehajtásának

támogatása jogcím,
i) XI/12/20/52. Köztisztviselõi továbbképzési rendszer és

közigazgatási vezetõképzés mûködési feltételei jogcím,
j) XI/12/20/63. közép és kelet-európai Választási Szak-

értõk Egyesületének (ACEEEO) támogatása jogcím,
k) XI/12/20/66. 2005. évi földgázáremelés ellentételezé-

se jogcím,



l) XI/12/20/76. Központosított lakáselidegenítésbõl
származó bevétel jogcím,

m) XI/12/20/77. Önkormányzati fejlesztések kiegészítõ
támogatása jogcím,

n) XI/12/20/82. A hét önkormányzati érdekszövetség
mûködésének támogatása jogcím,

o) XI/12/20/89. Egyéb helyi önkormányzati beruházá-
sok támogatása jogcím,

p) XI/12/20/91. Árvízi védekezési feladatok jogcím.

1.4. XI/12/21. Társadalmi önszervezõdések támogatá-
sa alcím – melynek összetevõi

a) XI/12/21/2. Társadalmi szervezetek és segítõk támo-
gatása jogcím,

b) XI/12/21/3. Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesület jogcím.

1.5. XI/12/22. Köztestületi tûzoltóságok normatív tá-
mogatása alcím.

1.6. XI/12/23. „Segítsünk az árvízkárosultakon” al-
cím.

1.7. XI/12/25. Országgyûlésiképviselõ-választás kam-
pányának támogatása alcím.

1.8. XI/12/31. Fejezeti tartalék alcím – melynek össze-
tevõi

a) XI/12/31/1. Fejezeti államháztartási tartalék jogcím.
b) XI/12/31/2. Fejezeti általános tartalék jogcím.

2. A fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványai fel-
használása az Áht. 93. § (7) bekezdésében foglaltak alap-
ján történik.

3. Az elõzõ évek elõirányzatok maradványai esetében
az elõirányzat felett rendelkezõ szervezet 2007. február
5-ig köteles tájékoztatni az ÖTM pénzügyi erõforrás-gaz-
dálkodási fõosztályt (a továbbiakban: ÖTM PEF) a kelet-
kezett maradvány kötelezettségvállalással terheltségérõl.
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány esetében
mellékelni kell az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is.

4. A fejezeti kezelésû elõirányzatoknak az éves beszá-
molóban szereplõ maradványa a következõ évben – az
ÖTM PEF vezetõjének hatáskörében elvégzett elõirány-
zat-módosítás után – változatlan rendeltetéssel, az elõzõ
évben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következõ
évben teljesülõ kötelezettség vállalások teljesítésére a
pénzügyminiszter által jóváhagyott összeg erejéig hasz-
nálható fel. Az elõirányzat-maradvány felhasználására
ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az ere-
detileg megállapított elõirányzatra.

5. Az ÖTM fejezeti kezelésû elõirányzatai kizárólag a
költségvetési törvényben meghatározott célokra használ-

hatók fel. A fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ, eset-
legesen szükségessé váló elõirányzat-átcsoportosításokra
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
46–49. §-ában meghatározottak szerint kerülhet sor.

6. A költségvetési szervnél történõ elõirányzat-felhasz-
nálással kapcsolatosan az alábbi pénzügyi-gazdasági jog-
körök különülnek el, melyek gyakorlásakor az összeférhe-
tetlenségi szabályokat be kell tartani.

6.1. Kötelezettségvállalásra az adott fejezeti kezelésû
elõirányzat felett rendelkezõ szervezet vezetõje vagy az ál-
tala megbízott személy jogosult (kötelezettségvállaló), a
gazdasági vezetõ vagy az általa kijelölt személy elõzetes,
írásos ellenjegyzése mellett;

6.2. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak a közjogi
és koordinációs szakállamtitkár írásos engedélye esetén
– kivéve a jogszabályon, jogerõs bírósági, illetve állam-
igazgatási határozaton alapuló kötelezettségvállalást –
vállalható. Az engedélyezési kérelem akkor terjeszthetõ
elõ, ha az abban foglalt fizetési kötelezettség a kötelezett-
ségvállalás idõpontjában ismert feltételek mellett, a
rendeltetésszerû mûködés veszélyeztetése nélkül finanszí-
rozható az esedékességkor.

6.3. Elõzetes kötelezettségvállalásokra, a kötelezettség-
vállalásokra vonatkozó szabályok irányadóak.

6.4. Érvényesítésre az ezzel írásban megbízott legalább
középfokú iskolai végzettségû és emellett mérlegképes
könyvelõi vagy azzal egyenértékû pénzügyi-számviteli
szakképesítésû dolgozó jogosult;

6.5. Utalványozásra az adott fejezeti kezelésû elõirány-
zat felett rendelkezõ szervezet vezetõje vagy az általa fel-
hatalmazott személy jogosult;

6.6. Ellenjegyzésre az adott fejezeti kezelésû elõirány-
zat felett rendelkezõ szervezet gazdasági vezetõje vagy az
általa írásban kijelölt – legalább középfokú iskolai vég-
zettségû és emellett mérlegképes könyvelõi vagy azzal
egyenértékû szakképesítésû – személy jogosult;

7. A felhasználó szervezetnek a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást
kell vezetni, amely biztosítja azok teljes elkülönítését, és
lehetõvé teszi a felhasználás mindenkori tételes ellenõrzé-
sét.

8. Az elõirányzat felhasználásáról az elõirányzat felett
rendelkezésre jogosult szervezet köteles a felhasználási
adatokat tartalmazó éves, szöveges beszámolót készíteni
és azt az ÖTM PEF részére 2007. január 31-ig megküldeni.
A beszámolónak tartalmaznia kell a tárgyévi elõirányza-
tok, valamint az elõzõ évben (években) keletkezett marad-
ványok célirányos, jogcímenkénti felhasználását. Az elõ-
irányzatok felhasználását illetõen az ÖTM PEF szükség
szerint intézkedik, illetve ellenõrzést kezdeményez.
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9. Amennyiben a beszámoló nem felel meg az éves be-
számoló tartalmára vonatkozó szabályoknak, a beszámo-
lásra kötelezett az ÖTM PEF felhívását követõ 10 napon
belül pontosítsa és újra küldje meg. Az ÖTM PEF a beér-
kezett beszámolókat értékeli, megfelelõségük esetén azo-
kat elfogadja, valamint a teljesítést igazolja.

10. A 8–9. pontban foglaltaktól eltérõen a 11. pontban
hivatkozott szervezetek, illetve társadalmi önszervezõdé-
sek a velük kötött szerzõdésben meghatározott módon kell
beszámolni. E szerzõdésekben a beszámolási határidõt
úgy kell meghatározni, hogy az alapján a részükre a támo-
gató szervezet, mint az érintett fejezeti kezelésû elõirány-
zat felett rendelkezésre jogosult a 8. pontbeli kötelezettsé-
gének az ott szereplõ határidõben eleget tehessen.

11. Jelen Szabályzatban felsorolt támogatott szerveze-
tek az Áht. 13/A. §-ában foglaltaknak megfelelõ támogatá-
si szerzõdést kell kötni, melyben részletesen meg kell ha-
tározni a támogatás felhasználásával és az elszámolással
összefüggõ valamennyi kötelezettséget, valamint az ÖTM
ellenõrzési jogosítványait. Ennek megfelelõen a támogatá-
si szerzõdésnek tartalmaznia kell a támogatás célját, az el-
számolás határidejét, tartalmát, az elszámoláshoz csato-
landó hitelesített dokumentumok megnevezését, a támo-
gatás továbbadásának feltételeit (amennyiben az tovább-
adható) és ez esetekben a kedvezményezettekkel való
szerzõdéskötési kötelezettséget, a szerzõdésszegés szank-
cióit és a támogatás felhasználására vonatkozó ellenõrzési
jogosultságot.

A támogatások jogszerû felhasználását szükség szerint
helyszíni ellenõrzéssel is biztosítani kell. Szerzõdés- vagy
kötelezettségszegés esetén a további finanszírozást és tá-
mogatást azonnal fel kell függeszteni, a szerzõdés-, illetve
kötelezettségszegés súlyának megfelelõen gondoskodni
kell a már kiutalt támogatás részbeni vagy teljes visszafi-
zettetésérõl és a késõbbi támogatási lehetõségekbõl való
kizárásról.

12. Támogatási szerzõdés hiányában a 11. pontban hi-
vatkozott szervezetek részére megállapított elõirányzati
támogatás, valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatokból
pályázati úton a nyerteseknek megítélt támogatás nem fo-
lyósítható.

13. Valamennyi fejezeti kezelésû elõirányzat (beleértve
a társadalmi önszervezõdések támogatása körébe tartozó
elõirányzatokat is) felhasználását az ÖTM Ellenõrzési Tit-
kársága ellenõrzi.

14. A Szabályzatban már szereplõ, tételesen felsorolt fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok elõirányzati összegeinek
Kormány által történõ változtatása esetén a felhasználásra
az adott fejezeti kezelésû elõirányzatra vonatkozó felhasz-
nálási szabályok érvényesek, kivéve, ha ettõl eltérõ szabá-

lyozás indokolt, melyre a jelen Szabályzat módosításával
lehet sort keríteni.

15. A 16.1.1., 16.3.3., 16.3.5., 16.3.9., 16.5–7.,
16.8.1–2. pontok kivételével az elõirányzatok felhasználá-
sára vonatkozóan:

a) kötelezettségvállaló és utalványozó: az ÖTM PEF
vezetõje, helyettese,

b) ellenjegyzõ: az ÖTM PEF helyettes vezetõje, szám-
viteli osztály vezetõje.

16.1. XI/12/6. Központi beruházások alcím.

16.1.1. XI/12/6/1. Közbiztonsági, közigazgatási és tûz-
védelmi beruházások jogcím.

Az elõirányzat célja a Miniszter által jóváhagyott beru-
házási tervben szerepeltetett beruházások megvalósítása.
A beruházások megvalósításáról a Minisztert évente tájé-
koztatni kell. A felhasznált forrásokról és a tárggyal össze-
függõ valamennyi lényeges körülményrõl a közjogi és ko-
ordinációs szakállamtitkár részére negyedévente beszá-
molót kell készíteni. Az ÖTM PEF elõterjesztése alapján a
közjogi és koordinációs szakállamtitkár az elõirányzatok
felhasználását engedélyezi, a beruházási tervet, illetve az
elõirányzat évközi módosításait (pontosításait) jóvá-
hagyja.

A beruházási terv alapján – az IRM és az ÖTM között
megkötött Megállapodásnak megfelelõen – az IRM vállal-
ja, hogy az ÖTM alá tartozó intézmények – a fejezeti keze-
lésû elõirányzat terhére bejelentett beruházási okmányai-
nak megfelelõen – finanszírozásának kincstári lebonyolí-
tását – az ügyirathoz csatolt ÖTM PEF nyilatkozata alap-
ján – elvégzi. Az ÖTM intézményeihez tartozó elõirányza-
tok 2006. évi támogatásának december 31-ig fel nem hasz-
nált részét (maradványt) az IRM átutalja az ÖTM beruhá-
zási elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.

A beruházás-finanszírozási alapokmány jóváhagyására
és módosítására jogosult a mindenkori közbeszerzési
értékhatár

a) 15-szöröse alatt az ÖTM PEF vezetõje (helyettese),
b) 15-szöröse felett a közjogi és koordinációs szakál-

lamtitkár.
A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény

hatálya alá esõ beruházások esetében a közbeszerzési eljá-
rást lezáró határozatok aláírására jogosult

a) a mindenkori közbeszerzési értékhatár 10-szereséig
az ÖTM PEF vezetõje (helyettese),

b) a mindenkori közbeszerzési értékhatár 10-szerese fe-
lett a közjogi és koordinációs szakállamtitkár.

Az ÖTM PEF vezetõje jogosult a fejezeti kezelésû beru-
házások jóváhagyott tervében szereplõ elõirányzatának
10%-os mértékig történõ módosítására. A jóváhagyott be-
ruházási tervben szereplõ feladatok ütemezett megvalósí-
tását ezek a módosítások nem befolyásolhatják. A módosí-
tásokról az ÖTM PEF vezetõje negyedévenként tájékoz-
tatja a közjogi és koordinációs szakállamtitkárt.
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A fejezeti kezelésû beruházások megvalósításáért az
ÖTM PEF vezetõje, a finanszírozásáért az IRM a felelõs.
A beruházások lebonyolítása az ÖTM PEF vezetõjének a
megbízása alapján történik. A megbízás kiadására, illetve
a megbízási szerzõdés aláírására az ÖTM PEF vezetõje jo-
gosult. Az ÖTM PEF vezetõje megbízási szerzõdés kereté-
ben jogosult az egyes beruházásoknál a jóváhagyott elõ-
irányzat összegéig a rendelkezési jogosultságot (szerzõ-
déskötés, utalványozás) a lebonyolító ÖTM szervezetnek
átadni.

Kötelezettségvállalásra a pontosított tervben jóváha-
gyott elõirányzat összegének a határáig a közjogi és koor-
dinációs szakállamtitkár, valamint az ÖTM PEF vezetõje
(helyettese) a jogosult. A fejezeti kezelésû beruházási elõ-
irányzatokról szóló beszámolójelentés határidõre történõ
elkészítéséért az ÖTM PEF vezetõje a felelõs.

A fejezeti kezelésû beruházási elõirányzatok felhaszná-
lásáról történõ adatszolgáltatás és nyilvántartás részletes
szabályozását a Belügyminisztérium Építési Szabályzatá-
nak kiadásáról szóló a 22/2000. (BK 14.) BM utasítás tar-
talmazza.

16.1.2. XI/12/6/2. Lakáscélú beruházás jogcím.
Az elõirányzat az ÖTM fejezethez tartozó szervek dol-

gozóinak lakásvásárlásához, lakásfelújításához, lakáskor-
szerûsítéséhez, lakásbõvítéséhez nyújtandó munkáltatói
kölcsön forrásul szolgál.

Az elõirányzat felhasználására vonatkozó javaslatot az
ÖTM PEF készíti el és a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár elõterjesztése alapján, a Miniszter hagyja jóvá.
Az elõirányzatot érintõen tartalék képzésérõl és annak cél-
irányos felhasználásáról a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár dönt.

Az IRM és az ÖTM között megkötött Megállapodásnak
megfelelõen az IRM vállalja, hogy az ÖTM alá tartozó in-
tézmények – a fejezeti kezelésû elõirányzat terhére beje-
lentett beruházási okmányainak megfelelõen – finanszíro-
zásának kincstári lebonyolítását – az ügyirathoz csatolt
ÖTM PEF nyilatkozata alapján – elvégzi. Az ÖTM intéz-
ményeihez tartozó elõirányzatok 2006. évi támogatásának
december 31-ig fel nem használt részét (maradványt) az
IRM átutalja az ÖTM beruházás finanszírozási számlájára.

16.2. XI/12/18. Katasztrófavédelem PHARE-program-
ja alcím.

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a to-
vábbiakban: OKF) eszközparkjának fejlesztését szolgáló
elõirányzat.

16. 3. XI/12/20. Ágazati célfeladatok alcím.

16. 3.1. XI/12/20/1. Gépjármû-korszerûsítési program
jogcím.

A gépjármû-korszerûsítési program elõirányzata a fel-
adatfinanszírozás körébe tartozik, ezért a felhasználása és
az arról történõ beszámolás során jelen Szabályzatban

meghatározottakat, valamint az Ámr.-ben feladatfinanszí-
rozásra vonatkozó elõírásokat is érvényesíteni kell. A „Be-
ruházásismertetõ” és a „Feladatismertetõ” elnevezésû ok-
mányok kitöltési útmutatója alapján az okmányokat az
ÖTM PEF vezetõje, vagy helyettese írja alá. A „Feladatfi-
nanszírozási Engedély Okirat” elnevezésû okmányok ki-
töltési útmutatója alapján az okirat aláírója az a kötelezett-
ségvállaló személy lehet, aki a „Beruházásismertetõ” és a
„Feladatismertetõ” okmányok 5. pontjában a jóváhagyó, a
részfeladat felett pedig a rendelkezõ.

Az elõirányzat célja az ÖTM intézményei gépjármû-
parkjának korszerûsítése, fejlesztése, amortizációs cseré-
je. Az ÖTM PEF által elkészítetett, a közjogi és koordiná-
ciós szakállamtitkár által jóváhagyott korszerûsítési és fej-
lesztési terv alapján valósul meg az elõirányzat felhaszná-
lása.

A terv módosítására – az ÖTM PEF vezetõje által elõ-
terjesztett javaslat alapján – a közjogi és koordinációs
szakállamtitkár jogosult. A feladatfinanszírozási engedély
okirat aláírására az ÖTM PEF vezetõje, illetve távollété-
ben a helyettese, ellenjegyzésére a kijelölt vezetõ munka-
társak jogosultak. A felhasználásról történõ adatszolgálta-
tás, beszámolás felelõse az ÖTM PEF vezetõje. Az elõ-
irányzat felhasználására vonatkozásában:

a) kötelezettségvállaló és utalványozó: az ÖTM PEF
vezetõje, helyettese,

b) ellenjegyzõ: az ÖTM PEF helyettes vezetõje, szám-
viteli osztály vezetõje.

16.3.2. XI/12/20/2. Kincstári tranzakciós díj elszámo-
lása jogcím.

A Magyar Államkincstár által felszámított tranzakciós
díj kezelésére szolgál.

16.3.3. XI/12/20/3. Tûzvédelmi bírság és a biztosítók
tûzvédelmi hozzájárulása jogcím.

A bevételi elõirányzat a hivatásos és az önkéntes tûzol-
tóságok tûzoltási és mûszaki mentéshez szükséges techni-
kai eszközök, felszerelések fejlesztésének és felújításának
finanszírozására szolgál, az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter (a továbbiakban: Miniszter) által jóváha-
gyott aktuális hároméves szakmai program alapján. Az
elõirányzat felhasználását a tûz elleni védekezésrõl, a mû-
szaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény írja elõ, a felhasználás szabályait a tûzvédelmi bír-
ságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásá-
nak a központi költségvetésbe történõ befizetése és elszá-
molása rendjérõl, valamint felhasználásának és ellenõrzé-
sének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
tartalmazza.

Az ÖTM PEF az OKF részére minden hónap 10-ig tájé-
koztatást ad – a tûzvédelmi bírság és a biztosítók tûzvédel-
mi hozzájárulása jogcímen történt befizetések alapján – a
rendelkezésre álló forrásról. Az elõirányzat felhasználásá-
nak alapdokumentumát az érintett szervezeti egység által
készített – az OKF fõigazgatója által jóváhagyott, a gazda-
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sági helyettese által ellenjegyzett –, a közjogi és koordiná-
ciós szakállamtitkár egyetértésével kiadott részletes fel-
adat- és ütemterv képezi, amelynek egy példányát az ÖTM
PEF részére meg kell küldeni.

A feladattervben foglaltaktól eltérni – feladatváltozás és
feladatelmaradás esetén – a közjogi és koordinációs szak-
államtitkár egyetértésével lehet. A biztosított elõirányza-
tok kizárólag a feladattervben megfogalmazott célokra
használhatók fel. A feladatterv alapján – egyeztetve a
szakmailag illetékes szervezeti egység vezetõjével – az
OKF fõigazgató gazdasági helyetteséhez tartozó gazdasá-
gi szervezet intézkedik az elõirányzat lehívásáról. Az
ÖTM PEF felé történõ intézkedésében hivatkozni kell a
feladattervbõl megvalósult feladatra és a szerzõdés teljesí-
tésére. Az ÖTM PEF 3 napon belül intézkedik a lehívott
pénzösszeg felhalmozási célú átadott pénzeszközként tör-
ténõ utalásáról. A felhasználásról történõ adatszolgáltatá-
sért, beszámolásért az OKF fõigazgatójának gazdasági he-
lyettese és a szakmailag illetékes szerv vezetõje együtte-
sen felelõs. Az elõirányzat felhasználására vonatkozóan:

a) kötelezettségvállaló: az ÖTM közjogi és koordináci-
ós szakállamtitkára, az OKF fõigazgató gazdasági helyet-
tese, illetve átruházott hatáskörben az érintett szervezeti
egység vezetõje, helyettese,

b) utalványozó: az OKF közgazdasági Fõosztály veze-
tõje, helyettese,

c) ellenjegyzõ: az OKF fõigazgató gazdasági helyettese,
vagy az általa írásban megbízott személy.

16.3.4. XI/12/20/4. IDEA-program támogatása jog-
cím.

A feladatat teljesült a Belügyminisztérium 2006. évi
költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak felhaszná-
lásáról szóló 7/2006. (BK. 4.) BM utasítással kiadott Sza-
bályzat alapján.

16.3.5. XI/12/20/7. Önkéntes tûzoltó egyesületek támo-
gatása jogcím.

Az elõirányzat az önkéntes tûzoltó egyesületek mûkö-
désének, az önkéntes tûzoltók oktatásának, képzésének, a
technikai ellátottsága javításának támogatásául, valamint
az átutalásokhoz kapcsolódó kincstári tranzakciós díjak
fedezésére szolgál.

Az elõirányzat felhasználására, a támogatás keretössze-
geire az OKF fõigazgatója az ÖTM PEF útján tesz javasla-
tot, amelyet a Miniszter hagy jóvá. Az elõirányzat felosz-
tása során érvényesíteni kell a költségvetési törvény 30. §
(17) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az elõirány-
zatból „20 millió Ft-ot azon önkéntes tûzoltó egyesületek
támogatására kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi
tûzoltósággá történõ fejlesztést”.

Amennyiben az egyes feladatokra biztosított támogatási
elõirányzatból fel nem használt keret kerül megállapításra,
annak a miniszter által jóváhagyott javaslatban szereplõ
egyéb feladatokra történõ felhasználásáról a Magyar Tûz-

oltó Szövetség elnökének elõterjesztése alapján az OKF
fõigazgatója dönt.

Az elõirányzatból az önkéntes tûzoltó egyesületek ré-
szére, valamint a Magyar Tûzoltó Szövetség mûködtetésé-
re, az általa szervezett rendezvények támogatására folyósí-
tandó összegek miniszteri utasításban meghatározott pá-
lyázati eljárás keretében kerülnek meghatározásra. A pá-
lyázatok az OKF fõigazgatója által kerülnek kiírásra. Az
OKF által megkötött támogatási szerzõdések alapján az
OKF fõigazgató gazdasági helyettesének rendelkezéseit
követõen az ÖTM PEF intézkedik az elõirányzat átcsopor-
tosításról, az utalásról az OKF gondoskodik.

Az elõirányzatból a Magyar Tûzoltó Szövetség mûköd-
tetésére, az általa szervezett rendezvények támogatására
az OKF által megkötött támogatási szerzõdések alapján, az
OKF fõigazgatójának gazdasági helyettese rendelkezését
követõen az utalásra az OKF közgazdasági fõosztálya a
belsõ eljárásrendje szerint intézkedik.

A támogatásban részesülteknek a támogatás felhaszná-
lásáról történõ elszámoltatásáról az OKF fõigazgatójának
gazdasági helyettese és a szakmailag illetékes szerv veze-
tõje gondoskodik az önkéntes tûzoltóságokra vonatkozó
részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján. Jelen Szabályzat 8. pontjai-
ban foglaltaktól eltérõen az elõirányzat felhasználásáról
2007. március 15-ig kell beszámolni az ÖTM PEF felé,
összhangban a kormányrendeletben az OKF felé való el-
számolásra elõírt minden év február 28-i határidõvel. Az
elõirányzat felhasználására vonatkozóan:

a) kötelezettségvállaló: az OKF fõigazgató gazdasági
helyettese, illetve átruházott hatáskörben az érintett szer-
vezeti egység vezetõje, helyettese,

b) utalványozó: az OKF közgazdasági Fõosztály veze-
tõje, helyettese,

c) ellenjegyzõ: az OKF fõigazgató gazdasági helyettese,
vagy az általa írásban megbízott személy.

16.3.6. XI/12/20/8. Magyar Speciális Mentõk Egyesü-
lete támogatása jogcím.

A Magyar Speciális Mentõk Egyesülete támogatását
szolgáló elõirányzat.

16.3.7. XI/12/20/11. Katasztrófaelhárítási célelõirány-
zatok jogcím.

A katasztrófaelhárítás során felmerülõ költségek és ká-
rok fedezetét szolgáló elõirányzat.

16.3.8. XI/12/20/32. Parlagfû-mentesítés végrehajtá-
sának támogatása jogcím.

Az elõirányzat célja a parlagfû-mentesítés végrehajtásá-
val összefüggõ kiadások biztosítása, mely kiadások a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal
megkötött elõirányzat-átcsoportosítási megállapodásban
rögzített feladatok teljesítését szolgálják. A támogatás fel-
használásáról az ÖTM a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium felé elszámol, részére a feladat telje-
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sítésérõl 2006. december 31-ig pénzügyi és szakmai be-
számoló jelentést küld. Az elõirányzat a fõvárosi, megyei
közigazgatási hivatalokat illeti meg, felhasználása elõ-
irányzat-átcsoportosítással történik.

16.3.9. XI/12/20/52. Köztisztviselõi továbbképzési
rendszer és közigazgatási vezetõképzés mûködési feltéte-
lei jogcím.

Az elõirányzat célja, hogy pénzügyi forrást biztosítson a
közigazgatási hatósági eljárás bevezetésének elõkészítésé-
vel és a kapcsolódó hatásvizsgálat és kodifikációval össze-
függõen jelentkezõ feladatok ellátására, illetve a köztiszt-
viselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõkép-
zésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendeletben szabá-
lyozott köztisztviselõi továbbképzéshez és a közigazgatási
vezetõképzéshez, valamint a közigazgatási alap- és szak-
vizsgáztatási feladatok ellátásának költségeire. Az elõ-
irányzat felhasználására a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium tesz javaslatot a Miniszternek, aki a felhaszná-
lásról dönt. Az elõirányzat feletti rendelkezésre (kötele-
zettségvállalásra) a Közigazgatási Továbbképzési Kollé-
gium elnöke jogosult, kivéve a fejezetek közötti elõirány-
zat-átcsoportosítás eseteit, amely során kötelezettségválla-
lásra a közjogi és koordinációs szakállamtitkár jogosult.

A Miniszter döntésében foglalt részcélok finanszírozása
elõirányzat-módosítással történik az Ámr. 46. §-ában fog-
laltaknak megfelelõen.

A megkötött megállapodások egy-egy példányát az
ÖTM PEF részére az aláírást követõ 5 napon belül meg
kell küldeni.

16.3.10. XI/12/20/63. Közép- és Kelet-európai Válasz-
tási Szakértõk Egyesületének (ACEEEO) támogatása
jogcím.

A feladat teljesült a Belügyminisztérium 2006. évi költ-
ségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak felhasználásá-
ról szóló 7/2006. (BK. 4.) BM utasítással kiadott Szabály-
zat alapján.

16.3.11. XI/12/20/66. 2005. évi földgázáremelés ellen-
tételezése jogcím.

Meghatározott közérdekû tevékenységeket érintõ, gáz-
áremelés kompenzációját szolgáló elõirányzat.

16.3.12. XI/12/20/76. Központosított lakáselidegení-
tésbõl származó bevétel jogcím.

A fejezet munkavállalói lakáshoz jutásának támogatását
szolgáló elõirányzat.

16.3.13. XI/12/20/77. Önkormányzati fejlesztések ki-
egészítõ támogatása jogcím.

Az önkormányzatok részére a SAPARD támogatások
áfa önrészének megtérítését biztosítja.

16.3.14. XI/12/20/82. A hét önkormányzati érdekszö-
vetség mûködésének támogatása jogcím.

A feladatat teljesült a Belügyminisztérium 2006. évi
költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak felhaszná-
lásáról szóló 7/2006. (BK. 4.) BM utasítással kiadott Sza-
bályzat alapján.

16.3.15. XI/12/20/89. Egyéb helyi önkormányzati be-
ruházások támogatása.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 50. §-ának (3) bekezdése alapján
a pénzügyminiszter által biztosított a helyi önkormányzati
beruházások támogatására. A támogatási összegek az érin-
tett községek, illetve városok önkormányzatai részére az
ÖTM PEF által, támogatási szerzõdés alapján kerülnek át-
utalásra.

16.3.16. XI/12/20/91. Árvízi védekezési feladatok jog-
cím.

Az árvízi védekezésben részt vevõ, a fejezethez tartozó
szervek védekezéssel összefüggõ költségeinek megtéríté-
sét szolgálja.

16.4. XI/12/21. Társadalmi önszervezõdések támoga-
tása alcím.

Az alábbiakban felsorolt társadalmi önszervezõdések
részére a jóváhagyott támogatás rendelkezésre bocsátása a
megkötött támogatási szerzõdéseket követõen az ÖTM
PEF belsõ eljárásrendje szerint történik:

16.4.1. XI/12/21/2. Társadalmi szervezetek és segítõk
támogatása jogcím.

Az elõirányzat célja olyan önszervezõdésû civil szerve-
zetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek,
kivéve pártok, egyházak, munkaadói és munkavállalói ér-
dekszövetségek) támogatása, amelyek tevékenysége a mi-
nisztérium és szervei által ellátott feladatrendszerhez il-
leszkedõen eredményesen segíti az állami, az önkormány-
zati és a területfejlesztési feladatokkal foglalkozó szerve-
ket munkájuk ellátásában, vagy más fontos ehhez kapcso-
lódó társadalmi igényt elégítenek ki. Az elõirányzat fel-
használható e civil szervezetek projektjeinek, programjai-
nak és az ezzel összefüggõ mûködési költségek finanszíro-
zására, összhangban az elõirányzat céljaival.

Prioritások a pályázati eljárás során, illetve az egyedi tá-
mogatások vonatkozásában: emberi és kisebbségi jogvé-
delem, közigazgatás-fejlesztést és korszerûsítést szolgáló
kutatási tevékenység, illetve módszertan kidolgozása,
közigazgatási oktatás-képzés, menekültek társadalmi beil-
leszkedésének segítése, tudományos kutatás, sporttal, il-
letve szabadidõtöltéssel kapcsolatos programok, szerzõdé-
ses feladatellátás (átvállalás) ösztönzése.

Az elõirányzatból az ÖTM Humánerõforrás és Civil-
kapcsolati Fõosztály javaslatára, a közjogi és koordinációs
szakállamtitkár útján, a Miniszter pályázati célokra és ha-
táridõkre vonatkozó jóváhagyásával meghirdetett pályá-
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zati eljárás során kerül felhasználásra az elõirányzat. A pá-
lyázatok kiértékelését követõen a támogatásokra vonatko-
zó javaslatot jóváhagyás céljából a miniszterhez kell fel-
terjeszteni. Az elõirányzat felhasználásával kapcsolatban
(pályázati eljárás/támogatás, egyedi kérelem/támogatás) a
hatályos jogszabályok rendelkezései és vonatkozó BM jo-
gi normákban foglaltak az irányadók. A támogatási szer-
zõdésekben foglaltak végrehajtását, illetve a támogatás
felhasználásának teljesítését szakmailag az ÖTM Humán-
erõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály ellenõrzi a részére
benyújtott beszámolók alapján.

16.4.2. XI/12/21/3. Rádiós Segélyhívó és Infokommu-
nikációs Országos Egyesület jogcím.

A feladatat teljesült a Belügyminisztérium 2006. évi
költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak felhaszná-
lásáról szóló 7/2006. (BK. 4.) BM utasítással kiadott Sza-
bályzat alapján.

16.5. XI/12/22. Köztestületi tûzoltóságok normatív tá-
mogatása alcím.

Az elõirányzat célja a köztestületi tûzoltóságok folya-
matos készenléti szolgálatának biztosítása. Az elõirányzat
felhasználásáról a költségvetési törvény 30. §-ának (16)
bekezdésében meghatározott normatívák alapján az OKF
rendelkezik. Az ÖTM PEF gondoskodik az átutalásról,
amely havonként egyenlõ arányban történik. A támogatás
összegérõl az önkéntes (köztestületi) tûzoltóság az OKF-
nek köteles elszámolni. A felhasználásról történõ adatszol-
gáltatásért, beszámolásért az OKF fõigazgatójának gazda-
sági helyettese és a szakmailag illetékes szerv vezetõje
együttesen felelõs.

16.6. XI/12/23. „Segítsünk az árvízkárosultakon!” al-
cím.

Az ÖTM PEF az elkülönített alszámlán folyamatosan
kezeli az állampolgárok, gazdasági társaságok e célú ado-
mányait. A befolyt összegek felhasználására rendkívüli
katasztrófahelyzetek során kerülhet sor a Miniszter rendel-
kezése alapján. Az éves felhasználásról az ÖTM PEF in-
tézkedik, illetve gondoskodik a beszámolásról.

16.7. XI/12/25. Országgyûlési képviselõ-választás
kampányának támogatása alcím.

Az elõirányzat a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 91. §-ának (1) bekezdése alapján az országgyûlési
képviselõ-választás kampányára fordítható költségvetési
támogatás összegét tartalmazza.

Az elõirányzati összeg utalása az Országos Választási
Bizottság 137/2006. (III. 31.) OVB határozatára figyelem-
mel, a Pénzügyminisztérium vonatkozó rendelkezésének
megfelelõen történik, a Magyar Államkincstáron keresz-
tül, az ÖTM PEF teljesítésével.

16.8. XI/12/31. Fejezeti tartalék alcím.

16.8.1. XI/12/31/1. Fejezeti államháztartási tartalék
jogcím.

Az elõirányzat a vonatkozó kormánydöntés alapján
mind a teljes intézményi kört, mind a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokat érintõen, azok költségvetése terhére került
megtervezésre. Az elõirányzat a költségvetési törvény
51. § (1) bekezdésében meghatározott célokra, és a (2) be-
kezdésben rögzített módon használható fel.

16.8.2. XI/12/31/2. Fejezeti általános tartalék jogcím.
Az elõirányzat a 2006. év során felmerülõ, de elõre nem

tervezhetõ kiadások forrásául szolgál. Az elõirányzat fel-
használása a közjogi és koordinációs szakállamtitkár jóvá-
hagyását követõen az ÖTM PEF vezetõje, helyettese in-
tézkedik. Az elõirányzat felhasználásával kapcsolatos
adatszolgáltatásért, a beszámolási kötelezettség határidõ-
ben történõ teljesítéséért az ÖTM PEF vezetõje felel.

17. Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, ren-
delkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
10/2006. (BK 24.) ÖTM

utasítása
a sportcélú fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 24. §-ának
(9)–(10) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszter-
rel egyetértésben az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a sportcélú fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokra terjed ki:

1.1. XI/12/26. Sporttevékenység támogatása alcím –
melyen belül

a) XI/12/26/1. Utánpótlás-nevelési feladatok támogatá-
sa jogcím,

b) XI/12/26/2. Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támo-
gatása jogcím,
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c) XI/12/26/3. Szabadidõ sport támogatása jogcím,
d) XI/12/26/4. Versenysport támogatása jogcím,
e) XI/12/26/5. Sportegészségügyi, doppingellenes fel-

adatok támogatása jogcím,
f) XI/12/26/6. Sportteljesítmények elismerése, megbe-

csülése jogcím,
g) XI612/26/7. Szakképzés támogatása jogcím,
h) XI/12/26/8. Kiemelt nemzetközi sportesemények tá-

mogatása jogcím,
i) XI612/26/9. Nemzeti Sporttanács mûködési támoga-

tása jogcím,
j) XI/12/26/10. Sporttudományi feladatok jogcím,
k) XI/12/26/11. Nemzeti Sportinformációs Rendszerjog-

cím,
l) XI/12/26/12. Magyar Olimpiai Bizottság mûködési tá-

mogatása jogcím,
m) XI612/26/13. Magyar Paraolimpiai Bizottság mûkö-

dési támogatása jogcím,
n) XI/12/26/14. Nemzeti Sportszövetség mûködési támo-

gatása jogcím,
o) XI/12/6/15. Nemzeti Szabadidõsport Szövetség mû-

ködési támogatása jogcím,
p) XI/12/26/16. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége

mûködési támogatása jogcím,
r) XI/12/26/17. Sportegyesületek Országos Szövetsége

mûködési támogatása jogcím,
s) XI/12/26/18. Mezõ Ferenc Sportközalapítvány mûkö-

dési támogatása jogcím,
t) XI/12/26/19. Wesselényi Miklós Sportközalapítvány

mûködési támogatása jogcím,
u) XI/12/26/20. Csanádi Árpád Ált. Isk. és Gimn. mûkö-

dési támogatása jogcím,
v) XI/12/26/21. Gerevich Aladár sportösztöndíj jogcím,
z) XI/12/26/22. Egészségjavítást célzó sporttevékenység

jogcím.

1.2. XI/12/27. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelé-
se alcím – melyen belül

a) XI/12/27/1. Állami és önkormányzati – Sport XXI. lé-
tesítményfejlesztési program – sportlétesítmények fejlesz-
tése jogcím,

b) XI/12/27/2. Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
jogcím,

c) XI/12/27/3. 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesít-
ményfejlesztési program jogcím,

d) XI/12/27/4. Magyar Sport Háza beruházás jogcím,
e) XI/12/27/5. Önkormányzati és egyéb nem állami tu-

lajdonú sportlétesítmények üzemeltetése jogcím,
f) XI/12/27/6. Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb

folyamatban lévõ kormányzati feladatok jogcím,
g) XI/12/27/7. Beruházás a 21. századi iskolába jogcím,
h) XI/12/27/8. 2012-es labdarúgó EB jogcím,
i) XI/12/27/9. Sportvállalkozások támogatási prog-

ramja jogcím.

1. 3. XI/12/28 Kiemelt hazai rendezésû illetve biztonsá-
gi kockázatú sportesemények támogatása alcím – melyen
belül

a) XI/12/28/1. Kiemelt biztonsági kockázatú sportese-
mények támogatása jogcím,

b) XI/12/28/2. Kiemelt hazai rendezésû sportesemények
támogatása jogcím.

1.4. XI/12/29. Fogyatékosok esélyegyenlõségének ja-
vítása alcím.

1.5. XI/12/30. Sporttal kapcsolatos állami feladatok fi-
nanszírozását szolgáló elõirányzatok alcím – melyen be-
lül

a) XI/12/30/1. Országos sportági szakszövetségek és
sportági szövetséges jogcím,

b) XI/12/30/4. Olimpiai járadék jogcím,
c) XI/12/30/10. Kiemelt önkormányzati létesítményfej-

lesztések támogatása jogcím,
d) XI/12/30/14. Ifjúsági és sportlétesítmények akadály-

mentesítése jogcím.

2. A fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványai fel-
használása az Áht. 93. § (7) bekezdésében foglaltak
alapján történik.

3. Az elõzõ évek elõirányzatok maradványai esetében
az elõirányzat felett rendelkezõ szervezet egység 2007.
február 5-ig köteles tájékoztatni az ÖTM Pénzügyi Erõfor-
rás-gazdálkodási Fõosztályt (a továbbiakban: PEF) a ke-
letkezett maradvány kötelezettségvállalással terheltségé-
rõl. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány esetében
mellékelni kell az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is.

4. A fejezeti kezelésû elõirányzatoknak az éves beszá-
molóban szereplõ maradványa a következõ évben – az
PEF vezetõjének hatáskörében elvégzett elõirányzat-mó-
dosítás után – változatlan rendeltetéssel, az elõzõ évben
keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következõ évben
teljesülõ kötelezettségvállalások teljesítésére a pénzügy-
miniszter által jóváhagyott összeg erejéig használható fel.
Az elõirányzat-maradvány felhasználására ugyanazok az
eljárási szabályok vonatkoznak, mint az eredetileg megál-
lapított elõirányzatra.

5. Az ÖTM fejezeti kezelésû elõirányzatai kizárólag a
költségvetési törvényben meghatározott célokra használ-
hatók fel. A fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ, eset-
legesen szükségessé váló elõirányzat-átcsoportosításokra
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
46–49. §-ában meghatározottak szerint kerülhet sor.

6. A költségvetési szervnél történõ elõirányzat-felhasz-
nálással kapcsolatosan az alábbi pénzügyi-gazdasági jog-
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körök különülnek el, melyek gyakorlásakor az összeférhe-
tetlenségi szabályokat be kell tartani.

6.1. Kötelezettségvállalásra az adott fejezeti kezelésû
elõirányzat felett rendelkezõ szervezet vezetõje vagy az ál-
tala megbízott személy jogosult (kötelezettségvállaló), a
gazdasági vezetõ vagy az általa kijelölt személy elõzetes,
írásos ellenjegyzése mellett;

6.2. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak a közjogi
és koordinációs szakállamtitkár írásos engedélye esetén –
kivéve a jogszabályon, jogerõs bírósági, illetve államigaz-
gatási határozaton alapuló kötelezettségvállalást – vállal-
ható. Az engedélyezési kérelem akkor terjeszthetõ elõ, ha
az abban foglalt fizetési kötelezettség a kötelezettségválla-
lás idõpontjában ismert feltételek mellett, a rendeltetés-
szerû mûködés veszélyeztetése nélkül finanszírozható az
esedékességkor.

6.3. Elõzetes kötelezettségvállalásokra, a kötelezettség-
vállalásokra vonatkozó szabályok irányadóak.

6.4. Érvényesítésre az ezzel írásban megbízott legalább
középfokú iskolai végzettségû és emellett mérlegképes
könyvelõi vagy azzal egyenértékû pénzügyi-számviteli
szakképesítésû dolgozó jogosult.

6.5. Utalványozásra az adott fejezeti kezelésû elõirány-
zat felett rendelkezõ szervezet vezetõje vagy az általa fel-
hatalmazott személy jogosult.

6.6. Ellenjegyzésre az adott fejezeti kezelésû elõirány-
zat felett rendelkezõ szervezet gazdasági vezetõje vagy az
általa írásban kijelölt – legalább középfokú iskolai vég-
zettségû és emellett mérlegképes könyvelõi vagy azzal
egyenértékû szakképesítésû – személy jogosult.

7. A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról
olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely biztosít-
ja azok teljes elkülönítését, és lehetõvé teszi a felhasználás
mindenkori tételes ellenõrzését.

8. Az elõirányzat felhasználásáról az elõirányzat felett
rendelkezésre jogosult szervezet köteles a felhasználási
adatokat tartalmazó éves, szöveges beszámolót készíteni
és azt az PEF részére 2007. január 31-ig megküldeni. A be-
számolónak tartalmaznia kell a tárgyévi elõirányzatok, va-
lamint az elõzõ évben (években) keletkezett maradványok
célirányos, jogcímenkénti felhasználását. Az elõirányza-
tok felhasználását illetõen az PEF szükség szerint intézke-
dik, illetve ellenõrzést kezdeményez.

9. Amennyiben a beszámoló nem felel meg az éves be-
számoló tartalmára vonatkozó szabályoknak, a beszámo-
lásra kötelezett az PEF felhívását követõ 10 napon belül
pontosítsa és újra küldje meg. Az PEF a beérkezett beszá-
molókat értékeli, megfelelõségük esetén azokat elfogadja,
valamint a teljesítést igazolja.

10. Jelen utasításban felsorolt támogatott szervezetek-
kel támogatási szerzõdést kell kötni. A támogatási szerzõ-
dés megkötésének feltétele az állami sportcélú támogatá-
sok felhasználásáról és elosztásáról szóló 9/2006. (III. 10.)
BM rendelet 7. §-ában foglaltaknak való megfelelõség.
A támogatási szerzõdésben részletesen meg kell határozni
a támogatás felhasználásával és az elszámolással össze-
függõ valamennyi kötelezettséget, valamint az ÖTM el-
lenõrzési jogosítványait. Ennek megfelelõen a támogatási
szerzõdésnek tartalmaznia kell a támogatás célját, az el-
számolás határidejét, tartalmát, az elszámoláshoz csato-
landó hitelesített dokumentumok megnevezését, a támo-
gatás továbbadásának feltételeit (amennyiben az továb-
badható) és ez esetekben a kedvezményezettekkel való
szerzõdéskötési kötelezettséget, a szerzõdésszegés szank-
cióit és a támogatás felhasználására vonatkozó ellenõrzési
jogosultságot. A támogatások jogszerû felhasználását
szükség szerint helyszíni ellenõrzéssel is biztosítani kell.
Szerzõdés- vagy kötelezettségszegés esetén a további fi-
nanszírozást és támogatást azonnal fel kell függeszteni, a
szerzõdés-, illetve kötelezettségszegés súlyának megfele-
lõen gondoskodni kell a már kiutalt támogatás részbeni
vagy teljes visszafizettetésérõl és a késõbbi támogatási le-
hetõségekbõl való kizárásról.

11. Valamennyi fejezeti kezelésû elõirányzat felhaszná-
lását az ÖTM Ellenõrzési Titkársága ellenõrzi.

12. Az utasításban már szereplõ, tételesen felsorolt feje-
zeti kezelésû elõirányzatok elõirányzati összegeinek Kor-
mány által történõ változtatása esetén a felhasználásra az
adott fejezeti kezelésû elõirányzatra vonatkozó felhaszná-
lási szabályok érvényesek, kivéve, ha ettõl eltérõ szabá-
lyozás indokolt, melyre a jelen utasítás módosításával le-
het sort keríteni.

13. Az utasításban szereplõ elõirányzatok vonatkozásá-
ban:

a) Kötelezettségvállaló:
aa) 100 M Ft összeghatár felett:
Miniszter;
ab) 100 M Ft összeghatárig:
Sport szakállamtitkár, sport fõosztály fõosztályvezetõ,
ac) az 1.2. XI/12/27 Sportlétesítmények fejlesztése és

kezelése alcím vonatkozásában 10 millió Ft-ig a Sportlé-
tesítmény-fejlesztési Titkárság titkárságvezetõ,

b) Ellenjegyzõ: PEF Fõosztály fõosztályvezetõ, vagy az
általa írásban kijelölt személy,

c) Jogi ellenjegyzõ a mintaszerzõdéstõl eltérõ szerzõ-
dés esetén:

ca) 10 M Ft összeghatár felett: jogi fõosztály fõosztály-
vezetõ, szerzõdés-elõkészítõ és peres képviseleti osztály
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osztályvezetõ vagy az osztály tevékenységében közremû-
ködõ jogtanácsos/ügyvéd,

cb) 10 M Ft összeghatárig: PEF fõosztályvezetõ, PEF
fõosztályvezetõ-helyettes, PEF fõosztályvezetõ által kije-
lölt PEF ügyintézõ,

d) Érvényesítõ: PEF fõosztályvezetõ által kijelölt PEF
ügyintézõ;

e) Utalványozó: PEF fõosztályvezetõ, vagy az általa
írásban kijelölt személy, sport fõosztály fõosztályvezetõ;

f) Utalvány ellenjegyzésére jogosultak: PEF fõosztály-
vezetõ-helyettes, PEF számviteli osztályvezetõ, PEF fõ-
osztályvezetõ által kijelölt PEF ügyintézõ;

g)Teljesítésigazolásra jogosultak: sport szakállamtit-
kár, sport fõosztály fõosztályvezetõ.

14. Az utasítás vonatkozásában mintaszerzõdés: a
sportcélú elõirányzatok rendeltetésével összhangban meg-
határozott céloknak és jogcímeknek megfelelõ tartalom-
mal a sport szakállamtitkár által elõkészített,

a) a PEF fõosztályvezetõ, valamint
b) a jogi fõosztályvezetõ vagy a szerzõdés-elõkészítõ és

peres képviseleti osztály osztályvezetõ által elõzetesen jó-
váhagyott minta szerint aláírásra kerülõ szerzõdés.

15. Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, ren-
delkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
11/2006. (BK 24.) ÖTM

utasítása
az ÖTM fejezethez tartozó költségvetési szervek

gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról,
költségvetési szerv középirányító szervként történõ

elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok
megosztási rendjérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen az alábbi utasítást adom ki:

1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium (a továbbiakban: ÖTM) fejezethez tartozó költségve-
tési szervek közül középirányító szerv az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság.

2. Az ÖTM, mint felügyeleti szerv a következõ jogokat
ruházza át a középirányító szervre, az annak irányítása alá
tartozó költségvetési szervek tekintetében:

a) elemi és kincstári költségvetésekhez a fejezet által
megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszá-
molók felülvizsgálatot követõ visszaigazolása;

b) a költségvetések felhasználására – beleértve a lét-
számmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást –
vonatkozó irányelv meghatározása;

c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénz-
ügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenõrzése;

d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása;
e) az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költ-

ségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelõsség-
vállalás rendjét rögzítõ megállapodás vagy azt helyettesítõ
okirat jóváhagyása a fejezet felügyeletét ellátó szerv véle-
ményének kikérésével.

3. A középirányító szerv a 2. pont c) alpontja szerinti el-
lenõrzési tevékenysége körében – az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek vonatkozásában – ellátja mindazon
felügyeleti ellenõrzési feladatokat, melyet külön jogsza-
bály a felügyeleti ellenõrzési szerv számára elõír.

4. A középirányító szerv az irányítása alá tartozó költ-
ségvetési szerv tekintetében kezdeményezheti a felügyele-
ti szervnél a részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó
önálló költségvetési szerv kijelölését, illetve az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv szervezeti egységének
részjogkörû költségvetési egységgé minõsítését.

5. Az ÖTM fejezethez tartozó költségvetési szervek
gazdálkodási jogkör szerinti besorolása a következõ:

a) a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel
önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezõ
költségvetési szervek;

aa) ÖTM,
ab) Fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalok,
ac) Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,
ad) Duna Palota és Kiadó,
ae) Nemzeti Sportközpontok,
af) Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet,
ag) Testnevelési és Sportmúzeum,
ah) Területpolitikai Kormányzati Hivatal,

b) az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság a
gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önál-
lóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jo-
gosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költ-
ségvetési szervei;

ba) OKF Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
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bb) Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság,

bc) Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

bd) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság,

be) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

bf) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

bg) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,

bh) Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság.

c) az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság a
gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel rész-
ben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendel-
kezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendel-
kezõ költségvetési szervei;

ca) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság,

cb) Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

cc) Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

cd) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,

ce) Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,

cf) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

cg) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

ch) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

ci) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság,

cj) Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

ck) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

cl) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

cm) Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

cn) Katasztrófavédelmi Oktatási Központ.

6. Ez az utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tarto-
zó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti be-
sorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító
szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítvá-
nyok megosztási rendjérõl szóló 23/2002. (IX. 10.) BM
rendelet hatályon kívül helyezésének napján lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
12/2006. (BK 24.) ÖTM

utasítása
a területfejlesztéshez, az építésügyhöz,

a turizmushoz és egyes lakásprogramokhoz
kapcsolódó elõirányzatok

felhasználásának rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 24. §-ának
(9)–(10) bekezdésében, valamint a 2112/2006. (VI. 28.)
Korm. határozatban foglaltakra – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a területfejlesztéshez, az építés-
ügyhöz, a turizmushoz és egyes lakásprogramokhoz kap-
csolódó alábbi elõirányzatokra terjed ki:

XI/12/1 Célelõirányzatok alcím – melynek összetevõi
XI/12/1/1 Területrendezés jogcímcsoport
XI/12/1/2 2007–2013 közötti idõszak stratégiai tervezé-

si és elemzési feladatai jogcímcsoport
XI/12/1/4 Lakás- és építésügy jogcímcsoportba tartozó
XI/12/1/4/2 Építésügyi célelõirányzatok jogcím
XI/12/1/4/6 Azbesztcementbõl épült házak szakértõi

vizsgálata jogcím
XI/12/1/4/7 Cigányság lakáskörülményeinek javítása

jogcím
XI/12/1/5 Turisztikai célelõirányzat jogcímcsoport
XI/12/1/6 Kistérségi válságkezelés és romaprogramok

támogatása jogcím
XI/12/1/7 Vidékfejlesztési menedzserek mûködési támo-

gatása jogcím

XI/12/2 Országos jelentõségû területfejlesztési progra-
mok alcím – melynek összetevõi

XI/12/2/1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatá-
sa jogcímcsoport

XI/12/2/2 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Moso-
ni-Duna komplex területfejlesztése jogcímcsoport

XI/12/2/3 Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési
programja jogcímcsoport

XI/12/2/5 a Kiemelt térségek területfejlesztése (Velen-
cei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) jogcím-
csoport

XI/12/2/6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási öve-
zetek fejlesztése (repülõterek, logisztikai központok, kriti-
kus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítás-
technikai fejlesztések, termelõ üzemek infra- fejlesztése,
ingatlanszerzés) jogcímcsoport

XI/12/2/7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesz-
tése, romák társadalmi integrációját segítõ kormányzati
program jogcímcsoport

XI/12/2/8 Kistérségi megbízott hálózat mûködtetése
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XI/12/3 Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat al-
cím – melynek összetevõi

XI/12/3/1 Központi fejlesztési feladatok jogcímcsoport
XI/12/3/2 Decentralizált területfejlesztési programok

jogcímcsoport
XI/12/3/3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok

jogcímcsoport
– XI/12/3/3/1 Idegenforgalmi fejlesztések jogcím
– XI/12/3/3/2 Autópálya építést segítõ közmunkaprog-

ram jogcím
– XI/12/3/3/3 Nemzeti parkok közmunkaprogram jog-

cím
– XI/12/3/3/4 Köztisztviselõk és pedagógusok inter-

net-hozzáférésének támogatása jogcím
– XI/12/3/3/5 Háromszoros esélyteremtés a szociális el-

látórendszer fejlesztésével jogcím
– XI/12/3/3/6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fej-

lesztése jogcím
– XI/12/3/3/7 Kerékpárutak fejlesztése jogcím
– XI/12/3/3/8 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím

XI/12/3/4 Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
maradvány alcím

XI/12/4 Területfejlesztési intézményrendszeri felada-
tok alcím – melynek összetevõi

XI/12/4/1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munka-
szervezeteik mûködési kiadásai jogcímcsoport

XI/12/4/2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munka-
szervezeteik mûködési kiadásai jogcímcsoport

XI/12/4/3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszer-
vezeteik támogatása jogcímcsoport

XI/12/4/4 Egyéb területfejlesztési intézmények mûködé-
si kiadásai jogcímcsoport

XI/12/4/5 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásá-
nak támogatása

XI/12/5 Államháztartáson kívüli szervezetek támoga-
tása alcím – melynek összetevõi

XI/12/5/1 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értéke-
lési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) jogcímcso-
port

XI/12/5/2 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellá-
tása jogcímcsoport

XI/12/5/3 Információs szolgáltatások mûködtetése jog-
címcsoport

XI/12/10 PHARE programok és az átmeneti támoga-
tás programjai alcím – melynek összetevõi

XI/12/10/1 PHARE támogatással megvalósuló progra-
mok jogcímcsoport

XI/12/10/1/3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) jogcím
XI/12/10/1/6 Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése

(HU 02XX) jogcím
XI/12/10/1/7 Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése

(HU 03XX) jogcím

XI/12/10/1/9 INTERREG III. HU 03XX jogcím
XI/12/10/1/11 Gazdasági és szociális kohézió erõsítése

(HU 0008) jogcím
XI/12/10/1/12 Határon átnyúló CBC programok (HU

00XX) jogcím
XI/12/10/1/13 Gazdasági és szociális kohézió erõsítése

(HU 01XX) jogcím
XI/12/10/1/14 Uniós projektek jogcím

A PHARE programok és az átmeneti támogatás prog-
ramjai korábbi évek maradványai

XI/12/10/1/1 Határon átnyúló CBC program (HU
01XX) jogcím

XI/12/10/1/2 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) jogcím
XI/12/10/1/8 INTERREG III. HU 02XX jogcím
XI/12/10/1/10 Külsõ határok támogatása jogcím
XI/12/10/15 Projekt Elõkészítõ Alap II. (PEA II.) ma-

radvány jogcím

XI/12/13 Fõépítészi tervtanácsok mûködtetése alcím

XI/12/14 Nemzetközi tagdíjak alcím

XI/15 Központosított bevételek cím XI/15/1 Területfej-
lesztési kölcsönök visszatérülése alcím

2. Az utasítás alkalmazásában
a) kötelezettségvállalás: az államháztartás mûködési

rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. (továb-
biakban: Ámr.) 134. §-ának (1)–(8), (11), illetve (13)–(15)
bekezdésében szabályozott tevékenység;

b) kötelezettségvállaló: az Ámr. 134. §-ának (1) bekez-
désében meghatározott tevékenységet végzõ személy az-
zal, hogy – a vonatkozó jogszabály szerint – a decentrali-
zált források tekintetében kötelezettségvállaló a regionális
fejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács;

c) kötelezettségvállalás dokumentuma: az Ámr.
2. §-ának 67. pontjában meghatározott dokumentumok;

d) (pénzügyi) ellenjegyzés: az Ámr. 134. §-ának
(9)–(12) bekezdésében szabályozott tevékenység;

e) jogi ellenjegyzés: az ÖTM Jogi Fõosztályának Szer-
zõdés-elõkészítõ és Peres Képviseleti Osztály vezetõjének
vagy az általa megbízott jogtanácsos/ügyvéd (továbbiak-
ban: SZpKO) írásbeli egyetértése a kötelezettségvállalás
polgári jogi szempontból való megfelelõségének megala-
pozottságáról;

f) szakmai teljesítés igazolása: az Ámr. 135. §-ának
(1) bekezdésében elõírt és a (3) bekezdésében szabályozott
tevékenység;

g) utalványozás: az Ámr. 136. §-ában szabályozott tevé-
kenység;

h) utalványozó: az Ámr. 136. §-ának (1)-(2) bekezdésé-
ben meghatározott személy;

i) utalvány ellenjegyzése: az Ámr. 137. §-ában szabá-
lyozott tevékenység;
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j) érvényesítés: az Ámr. 135. §-ának (1) és (4) bekezdé-
sében szabályozott tevékenység;

k) érvényesítõ: a kifizetések lebonyolítását végzõ szer-
vezeti egységek azon írásban kijelölt munkatársai, akik az
Ámr. 135. §-ának (2) bekezdésében elõírt feltételeknek
megfelelnek;

l) PAO (Programme Authorising Officer): a program
végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ, az országos admi-
nisztrációnak egy Implementing Agency (a továbbiak-
ban: IA vagy Végrehajtó szervezet) vagy a Központi Pénz-
ügyi és Szerzõdéskötõ Egység (a továbbiakban: KPSZE)
élén álló tisztviselõje. A PAO felelõs az IA/KPSZE tevé-
kenységeiért és a megvalósítandó projektek szilárd, meg-
alapozott pénzgazdálkodásáért;

m) DPAO (Deputy Programme Authorising Officer): a
PAO helyettese;

n) SAO (Senior Accounting Officer): a PHARE progra-
mok a PAO által kinevezett, másodhelyi aláírási joggal
rendelkezõ pénzügyi vezetõje, a PAO pénzügyi helyettese.

3.1. A kötelezettségvállaló gondoskodik az elõirányzat
– felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelõ – fel-
használásáról. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó
naprakész nyilvántartás vezetésérõl a kötelezettségvállaló
személy a számviteli feladatokat ellátó szervezet útján
gondoskodik. A kötelezettségvállaló felelõsséggel tarto-
zik az elõirányzat terhére történõ felhasználás cél- és sza-
bályszerûségének betartásáért és betartatásáért. Egyedi
támogatási döntést az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter (a továbbiakban: miniszter) hoz.

3.2. Az érvényes kötelezettségvállalás alapján történt
szolgáltatás teljesítésének igazolására a kötelezettségvál-
laló, a megbízott közremûködõ szervezet jogosult. A költ-
ségvetésbõl kifizetésre csak a szakmai teljesítésigazolás
alapján kerülhet sor.

3.3. Az elõirányzat felett szakmai felügyeletet gyakorló
szakállamtitkárnak, fõosztálynak – az éves beszámoló, il-
letve a zárszámadás keretében – szöveges értékelést kell
adnia az elõirányzat felhasználásáról, a megvalósított
szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról,
amelyet az ÖTM Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosz-
tályának (a továbbiakban: PEF) kell átadnia.

3.4 Az elõirányzat felett szakmai felügyeletet gyakorló
szakállamtitkárnak az elõirányzat alakulását figyelemmel
kell kísérnie és követnie a lekötést és a felhasználást, ame-
lyet negyedévente a PEF-fel egyeztetni kell, továbbá téte-
les kimutatást kell készítenie a kötelezettségvállalással ter-
helt maradvány összegérõl, valamint javaslatot kell tennie
a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-marad-
vány felhasználására, továbbá a számszaki beszámolót és a
maradvány-elszámolást a PEF-nek kell átadnia.

3.5. Az elõirányzatok felhasználása írásbeli kötelezett-
ségvállalás alapján történhet. A kötelezettségvállalás do-
kumentumait, a dokumentumokban bekövetkezõ változá-
sokat és a kötelezettségvállalás meghiúsulását az érvény-
belépést követõ 15 napon belül a PEF-nek kell leadni.

4. A jogelõd szervezetek által kezelt elõirányzatok ese-
tében a megkötött szerzõdések, illetve egyéb kötelezett-
ségvállalás tekintetében a rendelkezési jog a szakmai fel-
adatokért felelõs szakállamtitkárt illeti meg.

5.1. Az elõirányzatok terhére nyújtott, vissza nem térí-
tendõ támogatások esetében a szerzõdéskötés feltétele:

a) a kedvezményezett bejegyzésérõl szóló okirat máso-
latának,

b) 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány,
c) az Ámr. 83. § (2) bekezdése szerinti felelõsségi nyi-

latkozat,
d) a szükséges jogerõs hatósági engedélyek (beruházá-

sok esetében)
megléte.

5.2. Az elõirányzatok terhére nyújtott, vissza nem térí-
tendõ támogatások esetében a szerzõdésben meg kell hatá-
rozni:

a) a támogatás konkrét célját;
b) a támogatás forrását;
c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;
d) a támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámo-

lási, beszámolási kötelezettséget (tartalom, forma, szem-
pontok, határidõk);

e) az ellenõrzési jog gyakorlására vonatkozó rendelke-
zést;

f) a kedvezményezett szervezet nyilatkozatát arról,
hogy nem áll felszámolási eljárás alatt, csõd- és végrehaj-
tási eljárás nincs ellene folyamatban, valamint amennyi-
ben a támogatás az általános forgalmi adóról szóló törvény
hatálya alá tartozik, jogosult-e áfa-visszaigénylésre és él-e
az adólevonási joggal;

g) a szerzõdésszegés eseteit és szankcióit.
5.3. A támogatás folyósítása azonnali hatállyal felfüg-

geszthetõ és a már kiutalt támogatás visszafizetése írható
elõ, ha a támogatott szervezet a támogatás igénylésekor lé-
nyeges körülményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot
szolgáltatott, illetve a támogatást a megjelölt céltól elté-
rõen használja vagy használta fel.

5.4. Az elõirányzatok terhére nyújtott egyedi vagy pá-
lyázati támogatások folyósítása utólagosan, a kedvezmé-
nyezett által benyújtott elszámolások alapján történhet.
Ezekben az esetekben támogatási elõleg, illetõleg a támo-
gatás egy összegben történõ folyósítására csak abban az
esetben kerülhet sor, ha a teljesítményarányos finanszíro-
zás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetõvé.
Támogatási elõleg nyújtása esetén a fennmaradó támoga-
tás folyósításának feltétele az elõleggel történõ elszámo-
lás. A kivételes finanszírozást a szerzõdésben rögzíteni
szükséges.

5.5. A kedvezményezett mûködéséhez nyújtott támoga-
tások biztosítása idõarányosan történik. Az idõarányostól
eltérõ folyósítást a kedvezményezett megfelelõ indokok-
kal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
Az idõarányostól eltérõ felhasználás engedélyezésére – a
szerzõdés módosításával – a támogatást nyújtó jogosult.
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A teljesítményarányos finanszírozás kivételével a kedvez-
ményezettek a támogatás felhasználásáról utólag, legké-
sõbb a költségvetési évet követõ év június 30-ig kötelesek
elszámolni.

6.1. Az elõirányzatok felhasználásával összefüggõ fel-
adatok lebonyolításával, így különösen szerzõdés-elõké-
szítéssel, szerzõdéskötéssel, programmenedzseléssel, mû-
szaki ellenõrzéssel, pénzügyi, ügyviteli, könyvvezetéssel
külsõ szervezetek is megbízhatók.

6.2. A szerzõdések, megállapodások aláírására jogi és
pénzügyi ellenjegyzést követõen kerülhet sor, az egyéb
kötelezettségvállalási dokumentumokra, valamint a külsõ
szervezet által bonyolított közbeszerzések dokumentuma-
ira jogi ellenjegyzés nem szükséges.

7.1. A PHARE programok felügyeletét a kedvezménye-
zett szervezeti egységek Szakmai Programfelelõse, a PAO
vagy a DPAO látja el.

7.2. A kötelezettségvállalás – az ÖTM nevében eljáró
Végrehajtó Szervezet, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesz-
tési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (a továbbiak-
ban: VÁTI) alkalmazásában álló – a PAO vagy a DPAO és
a SAO ellenjegyzésével, az ÖTM által kiadott éves kötele-
zettségvállaló nyilatkozatok alapján történik.

7.3. A fejezethez, vagy más fejezethez tartozó intézmé-
nyekhez átadott források terhére történõ finanszírozáskor,
az elõirányzatot átadó szakmai szervezet elõírásainak be-
tartása mellett, az intézmény belsõ szabályzatai szerint kell
eljárni.

7.4. A feladatfinanszírozásba vont elõirányzatok fel-
használására vonatkozó „Ismertetõ”-ket a szakmai felada-
tért felelõs szakállamtitkár – a PEF vezetõjének egyetérté-
sével – hagyja jóvá.

7.5. A finanszírozás megkezdéséhez szükséges enge-
délyokiratokat, illetve alapokmányokat a kötelezettségvál-
lalásra jogosult személy engedélyezi, aki egyben az „Is-
mertetõ”-ben megjelölt rendelkezésre jogosult személy.
Az okmányokat a PEF vezetõje vagy az általa írásban
kijelölt személy ellenjegyzi.

7.6. A teljesítések igazolására a feladatfinanszírozási
okmányokban megjelölt – szakmailag felelõs – személy
jogosult.

7.7. Utalványozásra az engedélyokiraton feltüntetett
személyek jogosultak.

7.8. A feladatfinanszírozás okmányait a PEF továbbítja
a Magyar Államkincstárhoz.

8. A XI/12/1/1 Területrendezés jogcímcsoport terület-
rendezési szakterületi feladatok ellátására szolgál. A támo-
gatás részben egyedi döntések alapján kerül felhasználás-
ra, részben meghatározott keretösszeg erejéig a VÁTI-val
kötött közhasznú megállapodás alapján kerül átadásra a
VÁTI feladatainak megfelelõen. Az elõirányzat vonatko-
zásában

a) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, Területrendezési és Tervezési Fõosztály
vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár, Területrendezési és Tervezési Fõ-
osztály vezetõje, illetve az általa írásban kijelöl személy;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

9. A XI/12/1/2 2007–2013 közötti idõszak stratégiai
tervezési és elemzési feladatai jogcímcsoport fedezetet
biztosít a 2007–2013 közötti idõszak EU strukturális tá-
mogatásokhoz, valamint az operatív programok elkészí-
tése kapcsán a regionális fejlesztési, tervezési és progra-
mozási feladatok ellátásához, valamint a végrehajtási fel-
adatok elõkészítéséhez. Az elõirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály veze-
tõje, illetve az általa írásban kijelölt személy;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

10. A XI/12/1/4 Lakás- és építésügy jogcímcsoportba
tartozó XI/12/1/4/2 Építésügyi célelõirányzatok jogcím
célja, hogy forrásul szolgáljon az épített környezet alakítá-
sával és védelmével kapcsolatosan – éves és középtávú
prioritások alapján – jelentkezõ feladatok végrehajtásá-
hoz. Az elõirányzat felhasználása az épített környezet ala-
kításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
50. §-ában szabályozottak szerint történik. Az építészeti és
településrendezési társadalmi szervezetekkel a területfej-
lesztésért és építésügyért felelõs szakállamtitkár az Áht.
13/A. §-ának elõírásai alapján támogatási szerzõdést köt,
valamint jóváhagyja az építésügyi célelõirányzat éves fel-
használására vonatkozó feladattervet. Az elõirányzat vo-
natkozásában

a) kötelezettségvállaló: területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési Fõosz-
tály vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési
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Fõosztály vezetõje, illetve az általa írásban kijelölt sze-
mély;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

11. A XI/12/1/4 Lakás- és építésügy jogcímcsoportba
tartozó XI/12/1/4/6 Azbesztcementbõl épült házak szakér-
tõi vizsgálata jogcím az azbesztmentesítési program vég-
rehajtása során olyan szakértõi feladatok elvégzését szol-
gálja, mint az épületekben található szórt azbeszt kimuta-
tása, a mentesítés elõkészítése és a végrehajtás ellenõrzé-
se. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervrõl szóló
110/2002. (XII. 12.) OGY határozat melléklete 3.2.3.
pontjának 12.1. alpontja tartalmazza az azbesztmentesítési
program feladatait. Az elõirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési Fõosz-
tály vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési
Fõosztály vezetõje, illetve az általa írásban kijelölt sze-
mély;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

12. A XI/12/1/4 Lakás- és építésügy jogcímcsoportba
tartozó XI/12/1/4/7 Cigányság lakáskörülményeinek ja-
vítása jogcím az Országos Cigány Önkormányzattal
2001-ben kötött támogatási szerzõdés alapján a cigányság
lakáskörülményeinek javítását szolgáló program kereté-
ben megkezdett építési beruházások befejezéséhez szük-
séges forrást teremti meg. Az elõirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár, Lakásügyi Titkárság vezetõje,

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: szakfeladatért felelõs

szakállamtitkár, Lakásügyi Titkárság vezetõje, illetve az
általa írásban kijelölt személy;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

13. A XI/12/1/5 Turisztikai célelõirányzat jogcímcso-
port felhasználását és kezelését a Turisztikai Célelõirány-
zat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet szabályozza.

A támogatási döntést kötelezettségvállalóként a miniszter
hozza meg. Az elõirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a turisztikai szakállamtitkár
(egyedi támogatási döntések esetében a miniszter);

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: Magyar Államkincstár, a

Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zrt., vagy a Magyar Vál-
lalkozásfejlesztési Kht. kijelölt munkatársa, a turisztikai
szakállamtitkár, illetve az általa írásban kijelölt személy;

e) utalványozó: a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.
kijelölt munkatársa;

f) érvényesítõ: a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. ki-
jelölt munkatársa.

14. XI/12/1/6 Kistérségi válságkezelés és romaprogra-
mok támogatása jogcím

a) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési Fõosz-
tály vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: szakfeladatért felelõs

szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési Fõosz-
tály vezetõje, illetve az általa írásban kijelölt személy;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

15. XI/12/1/7 Vidékfejlesztési menedzserek mûködési
támogatása jogcím

a) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, Területi Koordinációs Titkárság vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: szakfeladatért felelõs

szakállamtitkár, Területi Koordinációs Titkárság vezetõje,
területileg illetékes régióigazgatók;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

16. A XI/12/2 Országos jelentõségû területfejlesztési
programok alcím – melynek összetevõi

XI/12/2/1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támoga-
tása jogcímcsoport

XI/12/2/2 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mo-
soni-Duna komplex területfejlesztése jogcímcsoport

XI/12/2/3 Duna–Tisza közi hátság területfejlesztési
programja jogcímcsoport
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XI/12/2/5 a Kiemelt térségek területfejlesztése (Velen-
cei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) jogcím-
csoport

XI/12/2/6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási öve-
zetek fejlesztése (repülõterek, logisztikai központok, kriti-
kus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítás-
technikai fejlesztések, termelõ üzemek infrafejlesztése, in-
gatlanszerzés) jogcímcsoport

XI/12/2/7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesz-
tése, romák társadalmi integrációját segítõ kormányzati
program jogcímcsoport;

XI/12/2/8 Kistérségi megbízott hálózat mûködtetése –
részletes felhasználási szabályait az országos jelentõségû
területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól
szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet állapítja meg. Az
elõirányzatok vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló
aa) az 1–7 jogcímcsoportok vonatkozásában: a terület-

fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területrendezési
és Tervezési Fõosztály vezetõje;

ab) a 8. jogcímcsoport vonatkozásában: a területfejlesz-
tési és építésügyi szakállamtitkár, Területi Koordinációs
Titkárság vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló
da) az 1–7 jogcímcsoportok vonatkozásában: a terület-

fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területrendezési
és Tervezési Fõosztály vezetõje, illetve az által írásban ki-
jelölt személy;

db) a 8. jogcímcsoport vonatkozásában: a területfejlesz-
tési és építésügyi szakállamtitkár, Területi Koordinációs
Titkárság vezetõje, területileg illetékes régióigazgatók;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

A XI/12/2/1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támoga-
tása jogcímcsoport térségi decentralizált részének, vala-
mint a XI/12/2/5 a Kiemelt térségek területfejlesztése (Ve-
lencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) jog-
címcsoport térségi decentralizált részének felhasználásá-
nál a kötelezettségvállaló – az országos jelentõségû terü-
letfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése sze-
rint – a kiemelt térségi fejlesztési tanács.

17. A XI/12/3 Terület- és régiófejlesztési célelõirány-
zat alcím – melynek összetevõi

XI/12/3/1 Központi fejlesztési feladatok jogcímcsoport
XI/12/3/2 Decentralizált területfejlesztési programok

jogcímcsoport

XI/12/3/3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
jogcímcsoport

– XI/12/3/3/1 Idegenforgalmi fejlesztések jogcím
– XI/12/3/3/2 Autópálya építést segítõ közmunkaprog-

ram jogcím
– XI/12/3/3/3 Nemzeti parkok közmunkaprogram jog-

cím
– XI/12/3/3/4 Köztisztviselõk és pedagógusok inter-

net-hozzáférésének támogatása jogcím
– XI/12/3/3/5 Háromszoros esélyteremtés a szociális el-

látórendszer fejlesztésével jogcím
– XI/12/3/3/6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fej-

lesztése jogcím
– XI/12/3/3/7 Kerékpárutak fejlesztése jogcím
– XI/12/3/3/8 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím
–XI/12/3/4 Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat

maradvány alcím – részletes felhasználását és mûködteté-
sét a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználá-
sának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. rendelet szabályozza. A célelõirányzat vonatkozá-
sában

a) kötelezettségvállaló célelõirányzatai központi kere-
tének vonatkozásában: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály veze-
tõje, illetve az általa írásban kijelölt személy;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

Az elõirányzat decentralizált területfejlesztési és de-
centralizált szakmai fejlesztési programjai keretének fel-
használásánál a kötelezettségvállaló a terület- és régiófej-
lesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabá-
lyairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának
(2) bekezdése szerint a regionális fejlesztési tanács.

18. A XI/12/4 Területfejlesztési intézményrendszeri
feladatok alcím – melynek összetevõi

XI/12/4/1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munka-
szervezeteik mûködési kiadásai jogcímcsoport

XI/12/4/2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munka-
szervezeteik mûködési kiadásai jogcímcsoport

XI/12/4/3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszer-
vezeteik támogatása jogcímcsoport

XI/12/4/4 Egyéb területfejlesztési intézmények mûkö-
dési kiadásai jogcímcsoport

XI/12/4/5 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásá-
nak támogatása jogcímcsoport – a regionális fejlesztési ta-
nácsok és munkaszervezeteik, a megyei területfejlesztési
tanácsok és munkaszervezeteik, a kistérségi fejlesztési ta-
nácsok és munkaszervezeteik, valamint az egyéb terület-
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fejlesztési intézmények mûködéséhez biztosít támogatást
a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996.
évi XXI. törvényben foglaltak alapján.

A támogatások elosztásáról és felhasználásáról az Or-
szágos Területfejlesztési Tanács ajánlását követõen a mi-
niszter dönt.

A felhasznált támogatásokkal kapcsolatban a tanácso-
kat és ügynökségeiket utólagos elszámolási kötelezettség
terheli.

Az elõirányzatok vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló:
aa) az 1–4 jogcímcsoportok vonatkozásában: a terület-

fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési
Fõosztály vezetõje;

ab) az 5. jogcímcsoport vonatkozásában: a területfej-
lesztési és építésügyi szakállamtitkár, a Területi Koordiná-
ciós Titkárság vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló:
da) az 1-4 jogcímcsoport vonatkozásában: a területfej-

lesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési
Fõosztály vezetõje, illetve az általa írásban kijelölt sze-
mély;

db) az 5. jogcímcsoport vonatkozásában: a területfej-
lesztési és építésügyi szakállamtitkár, a Területi Koordi-
nációs Titkárság vezetõje, a területileg illetékes régióigaz-
gató;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs;

19.1. A XI/12/5 Államháztartáson kívüli szervezetek
támogatása alcím összetevõi

XI/12/5/1 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értéke-
lési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) jogcímcso-
port

XI/12/5/2 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellá-
tása jogcímcsoport

XI/12/5/3 Információs szolgáltatások mûködtetése jog-
címcsoport

19.2. XI/12/5/1 Fejlesztési projektek nyilvántartási és
értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) jog-
címcsoport célja a szükséges elemzések elvégzése a fej-
lesztési projektek vonatkozásában, azok operatív progra-
mokhoz történõ kapcsolódási lehetõségeinek vizsgálata, a
projektek, leendõ pályázatok beadási idejének vizsgálata,
mind ágazati, mind területi szempontú elemzése, a lehí-
vásra kerülõ uniós támogatások összegének, területi és
operatív programok szerinti elõrejelzése. Az elõirányzat
vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;

c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-
tal írásban kijelölt PEF munkatárs;

d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-
tésügyi szakállamtitkár;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

19.3. A XI/12/5/2 PHARE Végrehajtó Szervezeti fel-
adatok ellátása jogcímcsoport a 2006-ig megvalósuló
PHARE területfejlesztési, határon átnyúló és INTERREG
projektek szakmai, pénzügyi lebonyolítása mûködési költ-
ségei fedezetét biztosítja. A programot meghatározó jog-
forrás a 2/1991-es Nemzetközi Keret megállapodás és az
Európai Uniós elõcsatlakozási eszközök és az Átmeneti
Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyo-
lítási, számviteli és ellenõrzési rendjérõl szóló 119/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet. Az elõirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár;
e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-

ban kijelölt PEF munkatárs;
f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF

munkatárs.
19.4. A XI/12/5/3 Információs szolgáltatások mûköd-

tetése jogcímcsoport alapvetõ célja a Területi Információs
Rendszer és dokumentációs központ mûködési feltételei-
nek biztosítása. Az elõirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár;

c) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
d) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
e) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár;
f) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írásban

kijelölt PEF munkatárs;
g) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF

munkatárs.

20.1. A XI/12/10 PHARE programok és az átmeneti
támogatás programjai alcím összetevõi

XI/12/10/1 PHARE támogatással megvalósuló progra-
mok jogcímcsoport

XI/12/10/1/3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) jogcím
XI/12/10/1/6 Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése

(HU 02XX) jogcím
XI/12/10/1/7 Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése

(HU 03XX) jogcím
XI/12/10/1/9 INTERREG III. HU 03XX jogcím
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XI/12/10/1/11 Gazdasági és szociális kohézió erõsítése
(HU 0008)

XI/12/10/1/12 Határon átnyúló CBC programok (HU
00XX)

XI/12/10/1/13 Gazdasági és szociális kohézió erõsítése
(HU 01XX)

XI/12/10/1/14 Uniós projektek jogcím
20.2. A PHARE programok és az átmeneti támogatás

programjai korábbi évek maradványai
XI/12/10/1/1 Határon átnyúló CBC (HU01 XX);
XI/12/10/1/2 Határon átnyúló CBC (HU02XX);
XI/12/10/1/8 INTERREG III. (HU02XX);
XI/12/10/1/10 Külsõ határok támogatása jogcím
20.3. A programok az ÖTM hatáskörébe tartozó

PHARE programoknál a VÁTI, egyéb PHARE elõirány-
zatok esetében a Magyar Államkincstár közremûködésé-
vel kerülnek lebonyolításra.

20.4. A VÁTI közremûködésével lebonyolított progra-
moknál a szakmai felügyelet ellátására a PAO, a DPAO, az
ÖTM részérõl a feladatellátásért felelõs szakállamtitkár
jogosult.

20.5. A támogatási szerzõdések megkötése – az ÖTM
nevében – a VÁTI mint végrehajtó szervezet által történik
a végsõ kedvezményezettekkel, minden projektre vonat-
kozóan a PAO, vagy a DPAO és a SAO együttes aláírásá-
val. A PHARE programok társfinanszírozási elõirányzata
terhére az ÖTM által kiadott kötelezettségvállalási
szabályzat alapján a beszerzések elõkészítése, a szerzõdé-
sek megkötése és a szakmai teljesítés igazolása a PAO
vagy a DPAO és a SAO együttes aláírásával történik.

20.6. A VÁTI mint végrehajtó szervezet által kezelt
PHARE és kapcsolódó hazai központi költségvetési társfi-
nanszírozási elõirányzatok pénzügyi szabályozása minden
idevonatkozó elõirányzat-csoport esetében azonos. Az
elõirányzatok pályázati rendszerben mûködnek, a pályáza-
tok kezelõje a VÁTI, amely a magyar költségvetésen kívül
az Európai Bizottság felé is elszámolási kötelezettséggel
bír az elõirányzott támogatás felhasználásáról.

20.7. A 20. 1. pontban meghatározott elõirányzatok a
fejlesztéseket a PHARE program keretében megvalósuló,
határokon átnyúló együttmûködési program végrehajtásá-
ról szóló 1998. december 18-i 2760/98/EK bizottsági
rendelet alapján finanszírozzák.

20.8. Az elõirányzatok vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a feladatismertetõ, valamint az

éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a feladat-
ellátásért felelõs szakállamtitkár, kijelölt vezetõ munkatár-
sa; a támogatási szerzõdések, illetve engedélyokirat tekin-
tetében a PAO, vagy a DPAO és a SAO együttesen;

b) ellenjegyzõ: az engedélyokirat, az éves kötelezett-
ségvállaló nyilatkozat esetében az ÖTM PEF vezetõje, ki-
jelölt helyettese, vezetõ munkatársa; a támogatási szerzõ-
dések tekintetében a SAO;

c) szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO;
d) utalványozó: a PAO, a DPAO;

e) utalvány ellenjegyzõje: a SAO;
f) érvényesítõ: a VÁTI kijelölt munkatársai.
20.9. XI/12/10/1/15 Projekt Elõkészítõ Alap II.

(PEA II.) jogcím maradvány vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: területfejlesztési és építésügyi

szakállamtitkár;
b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár;
e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-

ban kijelölt PEF munkatárs;
f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt

PEF munkatárs.
A Projekt Generation Facility II (Pályázati Elõkészítõ

Alap II., PEA II) maradvány részletes felhasználási szabá-
lyait a Projekt Generation Facility II fejezeti kezelésû elõ-
irányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet módosításáról szóló
33/2004. (XII. 23.) TNM-TNM együttes rendelet állapítja
meg.

21. A XI/12/13 Fõépítészi tervtanácsok mûködtetése
alcím vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési Fõosz-
tály vezetõje;

b) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
c) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
d) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési
Fõosztály vezetõje, illetve az általa írásban kijelölt sze-
mély;

e) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írás-
ban kijelölt PEF munkatárs;

f) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF
munkatárs.

22. A XI/12/14 Nemzetközi tagdíjak alcím vonatkozá-
sában

a) a UNWTO tagdíj tekintetében
aa) kötelezettségvállaló: a turisztikai szakállamtitkár;
ab) szakmai teljesítést igazoló: a turisztikai szakállam-

titkár, illetve az általa írásban kijelölt személy;
b) Az OECD LEED tagdíj tekintetében
ba) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építés-

ügyi szakállamtitkár;
bb) szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és

építésügyi szakállamtitkár, illetve az általa írásban kijelölt
személy;

c) az OECD Turisztikai Bizottság tagállami hozzájáru-
lás tekintetében

ca) kötelezettségvállaló: a turisztikai szakállamtitkár;

24. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2241



cb) szakmai teljesítést igazoló: a turisztikai szakállam-
titkár, illetve az általa írásban kijelölt személy;

d) az ACE és UIA tagdíj tekintetében
da) kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi

szakállamtitkár;
db) szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és la-

kásügyi szakállamtitkár;
e) az ESPON tagdíj tekintetében
ea) kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építés-

ügyi szakállamtitkár;
eb) szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és épí-

tésügyi szakállamtitkár;
f) az IFTTA tagdíj tekintetében
fa) kötelezettségvállaló: a turisztikai szakállamtitkár
fb) szakmai teljesítést igazoló: a turisztikai szakállamtit-

kár, illetve az általa írásban kijelölt személy;
g) jogi ellenjegyzõ: SzPKO;
h) pénzügyi ellenjegyzõ: PEF vezetõje, PEF vezetõje ál-

tal írásban kijelölt PEF munkatárs;
i) utalványozó: PEF vezetõje, PEF vezetõje által írásban

kijelölt PEF munkatárs;
j) érvényesítõ: PEF vezetõje által írásban kijelölt PEF

munkatárs.

23. A XI/15 Központosított bevételek cím XI/15/1 Te-
rületfejlesztési kölcsönök visszatérülése alcím vonatko-
zásában irányadó a költségvetési törvény 13. §-ának

(1) bekezdése, mely központosított bevételként határozza
meg az ezt tartalmazó elõirányzatot. Ennek megfelelõen a
tervezett összegen felüli többletbevétel a központi költ-
ségvetést illeti meg.

24. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ren-
delkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jele-
nik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 38 000 Ft + áfa.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû könyvet.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) e magyarázata elkészítésének fontos szempontja
volt, hogy ne csak a jogászi szakma gyakorlói, de a laikus jogkeresõ közönség számára is megfelelõen for-
gatható kiadvány készüljön el. Elegendõ arra gondolni, hogy a polgári igazságszolgáltatásban az elmúlt más-
fél évtizedben – a rendszerváltást követõen a bírósághoz fordulás emberi és alkotmányos jogával élõ polgá-
roknak köszönhetõen – jelentõsen megnövekedett mind a peres, mind a nemperes ügyek száma, és új
pertípusok (mint a közigazgatási perek vagy a társasági perek) keletkeztek.

A kommentár – amelynek szerzõi nemcsak oktatják, de a gyakorlatban is jól ismerik a polgári eljárás szabá-
lyait – célja, hogy a folyamatosan módosuló, és egyre gazdagodó bírósági gyakorlattal értelmezett, illetve
egyre több európai uniós szabályt felvonultató Pp. szabályait közérthetõ formában mutassa be.
A Polgári perrendtartás magyarázata – a törvény fejezeteit követve – három kötetre tagolódik. A kiadvány
egyenlõ súlyt helyez az egyes rendelkezések értelmezésére és magyarázatára, az elméleti alapokra, valamint
a bírósági gyakorlat bemutatására, hogy e három pillérre helyezve a lehetõ legteljesebb képet mutassa be az
élõ polgári eljárásjogról.

Az 1544 oldal terjedelmû, háromkötetes kiadvány ára 4893 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû, 1544 oldal terjedelmû háromkötetes kiadványt.

(ára: 4893 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................

Utca, házszám: .................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát.
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézi-
könyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsunge-
lében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesi.tiborne@otm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 1029 Ft áfával. 2007. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0865–5154

06.3984 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.




