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Jogszabályok

A Kormány
79/2007. (IV. 24.) Korm.

rendelete
a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó

szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység
részletes szabályairól

A Kormány a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki men-
tésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
47. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján a következõket ren-
deli el:

1. §

(1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóság,
mint elsõ fokú tûzvédelmi hatóság a (2) bekezdésben meg-
határozott kivételekkel

a) az épületek, építmények tûzvédelmi használati elõ-
írásai, valamint a tûzoltóságok beavatkozásával kapcsola-
tos elõírások alól, – azonos biztonságot nyújtó elõírások
megtétele mellett – kérelemre eltérést engedélyezhet,

b) a beépített tûzvédelmi berendezések létesítési és
használatbavételi ügyeiben jár el,

c) tûzvédelmi hatósági ellenõrzést tart,
d) jogszabályban meghatározott esetekben tûzvédelmi

bírságot szab ki,
e) lefolytatja a tûzvizsgálati eljárást,
f) hatósági bizonyítványt ad ki,
g) a tûz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt

a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tûzvé-
delmi elõírásokat, illetõleg a tûzjelzésre vagy tûzoltásra
szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri,
a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevé-
kenységtõl eltiltja,

h) a tûzvédelmi ellenõrzés, a tûzvizsgálati eljárás során
feltárt hiányosságok, a tûzkárok megelõzése érdekében
felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések meg-
szüntetésére, és szükség esetén tûzvédelmi hatósági intéz-
kedést tesz,

i) az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az anya-
gok tárolását – amennyiben a rendeltetéstõl eltérõen köz-
vetlen tûz- vagy robbanásveszélyt jelent – a tûzvédelmi
követelmények érvényesítéséig szünetelteti,

j) a jogszabályok keretei között megállapítja a tûzvé-
delmi kötelezettségeket.

(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(a továbbiakban: OKF), mint elsõfokú tûzvédelmi hatóság

a) engedélyezi azon tûzoltó-technikai termék forgal-
mazását, a meglévõk módosítását, amelyek tûzvédelmi

biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogsza-
bály, honosított harmonizált szabvány,

b) az épületek, építmények tûzvédelmi létesítési elõ-
írásai alól, – azonos biztonságot nyújtó feltételek megté-
tele mellett – kérelemre eltérést engedélyezhet,

c) a külön jogszabályban meghatározott esetekben a
védelem egyenértékûségérõl határoz,

d) az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve
Törökországon kívüli harmadik országból származó tûzol-
tó-technikai termék, tûz- vagy robbanásveszélyes készü-
lék, gép, berendezés forgalmazását, használatát, beépíté-
sét, készenlétben tartását engedélyezi,

e) eljár a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tûzvé-
delmi ügyeiben.

(3) Az (1) bekezdés g), valamint i) pontjában megha-
tározott esetekben a hatóság határozatát a fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítja.

(4) A tûzvédelmi hatóság az (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott esetben a határozatát annak meghozatalá-
val egyidejûleg, az illetékességgel rendelkezõ jegyzõnek
tájékoztatásul megküldi.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben
másodfokú tûzvédelmi hatóságként a területileg illetékes
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, a fõváros terü-
letén az OKF jár el.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben
másodfokú tûzvédelmi hatóságként az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter jár el.

3. §

(1) Elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként a (2) bekezdés
kivételével a hivatásos önkormányzati tûzoltóság jár el.

(2) Az OKF a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményei vonatkozásában, mint elsõ fokú tûzvédelmi
szakhatóság biztosítja a tûzvédelmi elõírások érvényesülé-
sét a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos
tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi eljá-
rások során.

(3) A területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgató-
ság igazgatója másodfokú tûzvédelmi szakhatóságként jár
el a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetek kivéte-
lével.

(4) Az OKF a fõváros területén – a (2) bekezdésben meg-
határozottak kivételével – másodfokú tûzvédelmi szakható-
ságként jár el.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott polgári nemzet-
biztonsági szolgálatok létesítményei tekintetében másod-
fokú tûzvédelmi szakhatóságként az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter jár el.
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4. §

A Magyar Honvédség létesítményei tekintetében tûzvé-
delmi hatóságként elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium
Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal, másodfokon
a honvédelemért felelõs miniszter jár el.

5. §

A tûzvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárásokban
a következõ eljárási cselekmények elektronikus úton nem
intézhetõek:

a) az eljárás irataiba való betekintés,
b) az ügyfél hatósághoz intézett tervdokumentációt tar-

talmazó beadványa és az ezzel kapcsolatos kérelmek inté-
zése,

c) a döntés közlése.

Záró rendelkezések

6. §

E rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejûleg
hatályát veszíti a tûzvédelmi hatósági tevékenység részle-
tes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
illetékességi területérõl szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet, és az ezt módosító 39/1999. (II. 26.) Korm. ren-
delet, a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet, a 104/2002.
(V. 10.) Korm. rendelet, és a 140/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet.

7. §

(1) A tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A tûzvédelmi bírság kiszabására – az 1. § d) és
e) pontjában foglaltak kivételével – az illetékes hivatásos
önkormányzati tûzoltóság jogosult.

(2) Az 1. § d) és e) pontjában foglalt esetben az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban:
OKF) jogosult a tûzvédelmi bírság kiszabására.

(3) Másodfokon a területileg illetékes katasztrófavédel-
mi igazgatóság igazgatója, illetõleg az 1. § d) és e) pontok
kivételével a fõváros területén az OKF jár el.

(4) Az 1. § d)–e) pontban meghatározott esetekben má-
sodfokon az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
jár el.”

(2) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A tûzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerõs ha-
tározat egy példányát – a 2. § (2) bekezdésében foglaltak
kivételével – az OKF-nek is meg kell küldeni.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
87/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete
az egészségügyi struktúraváltásból fakadó
önkormányzati kötelezettségek támogatása

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes

szabályairól

A Kormány – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségve-
tésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 84. §-ának c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi struk-
túraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támo-
gatásának szándékával a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A Kormány támogatást biztosít a helyi önkormányzatok
által fenntartott költségvetési szervként mûködõ, fekvõbe-
teg ellátást biztosító intézményekben történõ csoportos
létszámcsökkentéssel összefüggõ, 2. § (4) bekezdése sze-
rinti fizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

2. §

(1) A támogatást azon helyi önkormányzatok igényel-
hetik, amelyek az általuk fenntartott költségvetési szerv-
ként mûködõ, fekvõbeteg ellátást biztosító intézmények-
ben az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eft.) 1. szá-
mú melléklete és az Eft. 4. §-a alapján az egészségügyi mi-
niszter közigazgatási határozataiban foglaltak miatt a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kjt.) 38/A. §-a alapján csoportos
létszámcsökkentést hajtanak végre.

(2) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a helyi ön-
kormányzat a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 94/D. § (1) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelõen 2007. május 30-áig az ál-
lami foglalkoztatási szolgálatot írásban értesíti.

(3) A támogatás kizárólag a csoportos létszámcsökken-
téssel érintett foglalkoztatottak után, a felmentési idõ kez-
detéig, de legfeljebb 2007. április–május hónapokra jutó
(4) bekezdés szerinti kiadásokhoz igényelhetõ és használ-
ható fel.

(4) A támogatás szempontjából az alábbi, április és má-
jus hónapokra jutó kiadások ismerhetõk el:

a) Kjt. szerinti illetmény,
b) Kjt. szerinti vezetõi pótlék,
c) Kjt. szerinti címpótlék,
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d) Kjt. 72. §-a alapján megállapított pótlék,
e) Kjt. szerinti idegennyelv-tudási pótlék,
f) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény egész-

ségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) szerinti munkahelyi pótlék,

g) Kollektív Szerzõdés szerinti pótlék,
h) a 2007. március 31-éig ténylegesen teljesített mun-

kavégzés alapján járó, de ki nem fizetett változó bér:
ha) Mt. 146. § (2)–(3) bekezdés szerinti mûszakpótlék,
hb) Mt. 146. § (1) bekezdés szerinti éjszakai munka-

végzés esetén járó pótlék,
hc) Mt. 147. §-a szerinti túlórapótlék,
hd) Kjt. és Vhr. szerinti ügyeleti díj,
he) Kjt. és Vhr. szerinti készenléti díj,
hf) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes

kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 13. és
14. §-ai szerinti önként vállalt többletmunkadíj.

Igénylési rendszer

3. §

(1) Az önkormányzatok igényléseiket az e rendelet
1. számú melléklete szerinti adatlapon – papír alapon egy
eredeti és egy másolati példányban, továbbá elektronikus
úton – a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságai-
nak megyeszékhelyen található szakterületi feladatokat el-
látó szervezeti egységeihez (a továbbiakban: Igazgatóság)
e rendelet kihirdetését követõen folyamatosan, de legké-
sõbb 2007. május 31-éig nyújthatják be. A határidõ elmu-
lasztása jogvesztõ.

(2) Az igényléshez csatolni kell a 2. § (2) bekezdés sze-
rinti írásos értesítés másolatát is.

(3) Az Igazgatóság megvizsgálja az igénylés szabály-
szerûségét és szükség esetén hiánypótlásra, módosításra
hívja fel az önkormányzatot. Az önkormányzatnak hiány-
pótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétõl számí-
tott 3 munkanapon belül van lehetõsége.

(4) Amennyiben az önkormányzat a (3) bekezdés sze-
rinti felhívásnak határidõn belül nem tesz eleget, vagy nem
megfelelõen teljesíti azt, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §
(3) bekezdés alapján az Igazgatóság a támogatási igényt
nem továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖTM), és errõl értesíti
az önkormányzatot.

(5) Az Igazgatóság az igényléseket – a (4) bekezdés sze-
rinti eset kivételével – elektronikus úton és papír alapon
egy eredeti példányban a beérkezést, illetve hiánypótlást
követõ 3 napon belül, de legkésõbb 2007. június 15-éig to-
vábbítja az ÖTM részére.

A támogatás folyósítása

4. §

(1) A támogatást az ÖTM utalványozása alapján a Ma-
gyar Államkincstár folyósítja.

(2) A 2007. május 4-éig az ÖTM-be beérkezõ támogatá-
si igények esetében az április hónapra jutó támogatás utal-
ványozása 2007. május 8-áig, a május hónapra jutó támo-
gatás utalványozása 2007. május 21-éig történik.

(3) A 2007. május 4-ét követõen, de legkésõbb május
18-áig az ÖTM-be beérkezõ támogatási igények utalvá-
nyozására egy összegben 2007. május 21-éig kerül sor.

(4) A 2007. május 18-át követõen az ÖTM-be beérkezõ
igények utalványozása egy összegben 2007. június 20-áig
történik.

Elszámolás, ellenõrzés

5. §

(1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik és
felelõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tá-
mogatás felhasználására az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet kell al-
kalmazni.

(3) Az önkormányzat köteles a támogatás rendelte-
tésszerû felhasználásáról külön jogszabály alapján 2007.
augusztus 31-éig az Igazgatóság felé elszámolni.

(4) Amennyiben az önkormányzat az elszámolás alap-
ján az igényelt összegnél a jelen rendelet szabályai szerint
magasabb összegû támogatásra jogosult, úgy az elszámo-
lás keretében kérheti a különbözet folyósítását.

(5) Az Igazgatóság a 3. § (1) bekezdés szerint benyújtott
igénylés és a külön jogszabály szerinti elszámolás doku-
mentumait összeveti, és megállapítja az önkormányzat ál-
tal benyújtott elszámolás alapján folyósítható többlettá-
mogatás, illetve a visszafizetendõ támogatás összegét.

(6) Az Igazgatóság az (5) bekezdés szerinti többlettá-
mogatás, illetve visszafizetendõ támogatás összegérõl ön-
kormányzatsorosan az e rendelet 2. számú melléklete sze-
rinti adatlapon, legkésõbb 2007. szeptember 30-áig tájé-
koztatja az ÖTM-et. Az ÖTM a többlettámogatás folyósí-
tása érdekében soron kívül intézkedik.

(7) Az (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezett-
ségét az önkormányzat az elszámolást követõen haladék-
talanul, de legkésõbb 2007. december 31-éig köteles telje-
síteni.

(8) Az (5) bekezdés szerinti, 2007. december 31-éig tel-
jesített visszafizetési kötelezettség nem minõsül az Áht.
64/B. § szerinti jogtalan igénybevételnek.
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Záró rendelkezés

6. §

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

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Igénylési adatlap

Igénylõ Önkormányzat neve: ..........................................................................................

KSH kódja: .......................................
(7 karakter)

Adatok forintban

Sor-
szám

Intézmény megnevezése

A Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdése szerinti

csoportos létszám-
csökkentéssel érintett

foglalkoztatottak
száma
(fõ)

2007. április hónapra
jutó

2007. május hónapra
jutó

Korm. rendelet
2. § (4) bekezdés
szerinti kiadások

összesen
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti

kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:

Dátum: ...................................................................

P. H.

.........................................................................
polgármester vagy a Közgyûlés elnöke

ügyintézõ: .................................................... telefonja: .................................................



2. számú melléklet a 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Elszámolások alapján összesített regionális adatlap

Sor-
szám

Önkormányzat Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés
szerinti visszafizetendõ

támogatás összege

Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés
szerinti többlettámogatás összegeKSH kódja megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

Összesen:

Dátum: ...................................................................

P. H.

....................................................................
igazgató
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A Kormány
88/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló

55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról*

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
11/2007. (IV. 24.) ÖTM

rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok

illetékességi területérõl**

* A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2007. április 26-án megjelent
53. számában fellelhetõ.

** A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2007. április 24-én megjelent
51. számában fellelhetõ.

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
12/2007. (IV. 25.) ÖTM

rendelete
a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó

szabályokról

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) be-
kezdésének 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben,
továbbá a 12–14. §-ok tekintetében az igazságügyi és ren-
dészeti miniszterrel egyetértésben a következõket rende-
lem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A tûzvizsgálat célja olyan tûzmegelõzési, tûzoltási
beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések



levonása, amelyek alkalmasak a tûzmegelõzési ismeretek
bõvítésére, a mentési beavatkozási feltételek javítására, és
hozzájárulnak a jogkövetõ magatartáshoz.

(2) A tûzvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tûz keletkezésének, terjedésének körülményeit; a

tûz keletkezésének helyét, idejét; a tûz keletkezésének
ok-okozati összefüggéseit; továbbá a tûzesettel kapcsola-
tos személyi felelõsséget,

b) a tûz keletkezésének megelõzésére, továbbterjedésé-
nek megakadályozására vonatkozó tûzvédelmi elõírások
érvényesülését, a tûzmegelõzésre vonatkozó elõírások ér-
vényesülését,

c) a tûzoltás alapvetõ feltételeinek meglétét.

2. §

(1) A tûzoltóságok minden tudomásukra jutott tûzeset-
tel kapcsolatban adatgyûjtésre és adatszolgáltatásra köte-
lezettek.

(2) Kötelezõen gyûjtendõ adatok:
a) a tûzeset helye,
b) a tûzeset jellege, kiterjedése,
c) a keletkezés ideje (amennyiben nem ismert a pontos

keletkezési idõ, úgy vélelmezett idõt kell megjelölni),
d) a jelzés ideje,
e) a személyi sérülés jellege, mértéke,
f) a lehetséges ügyfél, a tanú adatai (különösen név, el-

érhetõség).

(3) A nem illetékességi területen történt beavatkozás
esetén a beavatkozó tûzoltóság köteles az adatokat a tûz-
eset keletkezési helye szerint illetékes hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóságnak haladéktalanul távközlési eszköz
útján vagy elektronikus úton közölni.

3. §

Hivatalból tûzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az aláb-
bi esetekben:

a) a tûzesettel összefüggésben bûncselekmény gyanúja
merül fel,

b) a tûzeset során haláleset történt,
c) a tûzeset minõsített riasztási fokozata II-es vagy an-

nál magasabb volt,
d) szakmai vagy egyéb szempontból indokolt.

4. §

A Magyar Honvédség létesítményeiben, ingatlanaiban,
jármûveiben keletkezett tûzesetek vizsgálatában az illeté-
kes hivatásos önkormányzati tûzoltóság az érintettek fel-
kérésére szakértõként mûködik közre.

A tûzvizsgálatot biztosító cselekmények

5. §

A tûzvizsgálati eljárás eredményességének érdekében
– amennyiben a tûzvizsgáló nincs a helyszínen – a tûzoltás
vezetõje a 2. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezõ
adatgyûjtésen túl:

a) intézkedik a terület és a bizonyítékok biztonságos,
változatlan állapotban történõ megõrzésére,

b) jelentésben rögzíti a helyszínre vonatkozó adatokat,
információkat, helyszínrajzot és szükség szerint kép- és
filmfelvételeket készít.

6. §

(1) A 3. § a)–b) pontjában megjelölt esetekben nyílt vas-
úti vonalon a vonat vezetõje, illetõleg az úton lévõ hajón a
hajó kapitánya (vezetõje) köteles elvégezni azokat a tûz-
vizsgálatot biztosító cselekményeket, amelyek a forgalom
zavartalansága, továbbhaladása (fenntartása) miatt szük-
ségesek és késõbb nem pótolhatók.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján végzett cselek-
ményekrõl – az annak alapján szerzett adatok közlésével –
a vonat vezetõje, illetõleg a hajó kapitánya (vezetõje) köte-
les a tûzeset keletkezési helye szerint illetékes hivatásos
önkormányzati tûzoltóságot haladéktalanul tájékoztatni.

(3) A tûzeset szempontjából érdekelt személy, szemé-
lyek kötelesek változatlanul hagyni, illetõleg lehetõség
szerint változatlan formában megõrizni a tûzvizsgálati
helyszínt, annak felszabadításáig.

A tûzvizsgálat lefolytatásának szabályai

7. §

A tûzvizsgálatot a tûzeset keletkezési helye szerint ille-
tékes tûzvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) veze-
tõje által kijelölt személy, személyek végzik.

8. §

(1) A hatóság vezetõje tûzvizsgáló készenléti szolgála-
tot rendelhet el.

(2) A készenléti szolgálat ellátásának szabályait a ható-
ság vezetõje állapítja meg.

(3) Tûzvizsgálat lefolytatására az a személy jelölhetõ ki,
aki az illetékes hatóság állományának tagja és felsõfokú
szakmai képzettséggel, továbbá tûzvizsgálói tanfolyami
végzettséggel és legalább 3 éves tûzoltási, tûzvizsgálati
vagy tûzmegelõzési gyakorlattal rendelkezik.
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9. §

(1) A tûzvizsgálat során e rendelet 1. §-ának (2) bekez-
désében meghatározottak teljesítése érdekében bizonyítási
eljárást kell lefolytatni.

(2) A bizonyítási eljárásban tûzeseti helyszíni szemlét
kell tartani. A helyszíni szemlérõl készített jegyzõkönyv-
nek tartalmaznia kell a vizsgálat szempontjából lényeges
tényezõk leírását, a feltárt adatok, bizonyítékok felsorolá-
sát, továbbá a szükség szerinti mintavételezés körülmé-
nyeit, valamint a lefoglalt bizonyítékok megnevezését.

(3) A vizsgálat során értékelni kell:
a) a kárt szenvedett létesítmény, építmény tûzvédelmi

helyzetét átfogó, valamint összehasonlító módon, figye-
lembe véve a létesítéskor, illetve az esemény idõpontjában
érvényben lévõ elõírásokat,

b) a létesítési és használati elõírások teljesítését, a tûz-
oltóság hatósági, szakhatósági munkájának az építmény
tûzvédelmi helyzetére gyakorolt hatását,

c) a tûzeset helyszínének megközelíthetõségét, tûzjel-
zés lehetõségét, vízszerzési helyeket, a beépített jelzõ és
oltó berendezéseket,

d) a dolgozók, az önkéntes vagy létesítményi tûzoltó-
ság tevékenységét.

(4) A hatóság a szakértõ kirendelésekor, illetve a szak-
vélemény kérésekor az eljárást a szakvélemény megérke-
zéséig felfüggesztheti.

10. §

(1) Az összegyûjtött bizonyítékok felhasználásával a
tûzvizsgálati eljárásról összefoglaló jelentést kell készíte-
ni. Az összefoglaló jelentés a tûzvizsgálatról készült szak-
mai dokumentum, melyet a tûzvizsgáló a vonatkozó szak-
mai szempontok szerint állít össze.

(2) Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a tûz keletkezésével, terjedésével kapcsolatos

ok-okozati összefüggéseket,
b) a sérültek, elhunytak, károsultak adatait,
c) a figyelembe vett és a mellõzött bizonyítási eszközö-

ket, a mellõzés indokolását,
d) valamint mindezek alapján a tûz keletkezési helyére,

idejére, okára, a gyújtóforrásra és a személyi felelõsségre
vonatkozó megállapításokat,

e) a személyek, anyagi javak veszélyeztetettségére vo-
natkozó megállapításokat,

f) a további intézkedésre tett javaslatokat,
g) a létesítmény tûzvédelmi helyzetének értékelését a

9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

11. §

(1) Az összefoglaló jelentés alapján a hatóság vezetõje
szükség szerint intézkedik a vizsgálat vagy a jelentés ki-
egészítésérõl, vagy záradékolja az összefoglaló jelentést.

(2) A záradékolás során a tûzvizsgálat eredményétõl
függõen a hatóság vezetõje, amennyiben annak feltételei
fennállnak:

a) szóban vagy írásban felhívja az ügyfél figyelmét a
követendõ szabályok betartására,

b) szabálysértési vagy büntetõeljárást kezdeményez,
c) tûzvédelmi bírságot szab ki,
d) egyéb hatósági intézkedést kezdeményez az illeté-

kes hatóságnál a tapasztalt jogszabálysértés megszünteté-
sére (építés, környezetvédelem stb.).

A hatóság és a rendõrség együttmûködése
a tûzvizsgálatban

12. §

A rendõrség szervei minden tudomásukra jutott tûzeset-
rõl az ügyeletük útján haladéktalanul kötelesek a tûzoltó-
ság illetékes szerveit értesíteni.

13. §

(1) A tûzoltóság szervei bûncselekmény gyanúja vagy
halál esetén az ügyeletük útján haladéktalanul kötelesek a
rendõrség illetékes szerveit értesíteni.

(2) Amennyiben a tûzesettel kapcsolatban a rendõrség
és a tûzvizsgáló is helyszíni szemlét folytat le, úgy azt le-
hetõség szerint egyidejûleg kell lefolytatni. A tûzvizsgála-
ti eljárás a rendõrség vagy más hatóság által folytatott eljá-
rással párhuzamosan is lefolytatható.

(3) A tûzvizsgáló az (1) bekezdésben meghatározott
esetben, illetve a rendõrség megkeresésére, a vizsgálat le-
zárását követõen a tûzvizsgálati jelentést a keletkezett
egyéb iratokkal együtt a kiadmányozási rendnek megfele-
lõen haladéktalanul megküldi a vizsgálatot végzõ rendõri
szervnek.

14. §

A tûzvizsgáló segítséget kérhet az illetékes rend-
õrkapitányságtól a tûzeset helyszínének biztosítása, a nyo-
mok megõrzése, rögzítése, valamint a tûzeset helyszínén
az ügyfelek, tanúk felkutatása, azonosítása, helyszínen tar-
tása céljából.

A tûzesettel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályok

15. §

(1) A tûzvizsgálati eljárás a tûzvizsgálati jelentés kiadá-
sával zárul.

10. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 537



(2) A tûzvizsgálati jelentést a mellékletben meghatáro-
zott formátumban és adattartalommal kell kiadni.

(3) A tûzvizsgálati jelentés kiadására az összefoglaló je-
lentés záradékolását követõen kerül sor.

(4) Ha a tûz keletkezésének ok-okozati összefüggései
nem állapíthatóak meg vagy nem bizonyíthatóak, a tûz ke-
letkezési okát a tûzvizsgálati jelentésben ismeretlenként
kell megjelölni.

16. §

(1) A hatóság a bejelentett tûzesettel kapcsolatban az
ügyfél kérelmére tûzeseti hatósági bizonyítványt ad ki.

(2) A tûzeseti hatósági bizonyítvány a tûzvizsgálati eljá-
rás lefolytatásától függetlenül a 2. § (2) bekezdés szerinti
adatok alapján adható ki.

(3) A kérelem tartalmazza a kérelmezõ ügyfél vagy kép-
viselõjének adatait, lakcímét/székhelyét, távközlési úton
történõ elérhetõségét, a tûz keletkezési helyét, idejét, vala-
mint azt az indokot, amely miatt a hatósági bizonyítvány
kiadását kezdeményezi.

17. §

(1) A tûzeseti hatósági bizonyítvány a közigazgatási ha-
tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 83. §-ának (3) bekezdésében fog-
laltakon túl tartalmazza:

a) a tûzjelzés idejét,
b) a tûzeset helyét és idejét,
c) tûzoltói beavatkozás történt-e,
d) indult-e tûzvizsgálati eljárás,
e) a tûzesetrõl rendelkezésre álló adatok közül azon

adatokat, melyek a tûzeseti hatósági bizonyítvány felhasz-
nálása szempontjából szükségesek.

(2) A tûzeseti hatósági bizonyítvány kiadása megtagad-
ható, ha a tûzeset megtörténtének ténye a helyszín megte-
kintése alapján nem állapítható meg.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet, a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel, 2007. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg ha-
tályát veszti a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályok-
ról szóló 13/1997. (II. 26.) BM rendelet és az azt módosító
37/1999. (X. 27.) BM rendelet.

(2) A rendelet 8. §-ának (3) bekezdése 2008. január
1-jén lép hatályba.

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

miniszter
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Melléklet a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelethez

Fejléc (hatóság megnevezése,
címe, telefonszáma)

Ügyszám:
Tárgy: Tûzvizsgálati jelentés
Ügyintézõ neve:
Ügyfél neve, lakóhelye/székhelye:

Tûzvizsgálati jelentés

Tûzjelzés ideje: .................................................................................................................................................................

Tûzeset helye és keletkezésének vélelmezett ideje: ..........................................................................................................

Ügyfél neve/megnevezése: ...............................................................................................................................................

Lakóhelye/székhelye: ........................................................................................................................................................

Tûzoltói beavatkozás történt-e: igen – nem (megfelelõ rész aláhúzandó)

Tûz keletkezésének ok-okozati összefüggései: .................................................................................................................

Tûz terjedésére vonatkozó megállapítások: ......................................................................................................................



A tûzvizsgálati jelentésben foglalt megállapítások ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 98. §-ának (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye,
amelyet a Ket. 102. §-ának (1) bekezdése alapján a kézhezvételtõl számított 15 napon belül a hivatalomnál kell elõter-
jeszteni és a ………………………………………………………… Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz/Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatósághoz (megfelelõ rész aláhúzandó) kell címezni.

Hatásköröm és illetékességem a 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének e) pontja és a tûzesetek vizsgá-
latára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R) 15. §-án alapul.
A tûzvizsgálati eljárást a KET és az R rendelet szabályai alapján folytattam le.

.................................................... (döntéshozatal helye és ideje)

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

kiadmányozó hivatali beosztása

a hatóság bélyegzõlenyomata
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A pénzügyminiszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

7/2007. (IV. 24.) PM–ÖTM
együtts rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési

kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló
1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet

módosításáról*

Utasítás

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
6/2007. (BK 10.) ÖTM

utasítása
a 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 pénzügyminiszterrel
egyetértésben az alábbi utasítást adom ki:

1.1. Az utasítás hatálya – az EU integráció fejezeti ke-
zelésû elõirányzatok kivételével – kiterjed a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi

CXXVII. törvény XI. fejezet alá tartozó valamennyi fejeze-
ti kezelésû elõirányzatra, továbbá az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 46. §-ának alapján év közben meg-
állapított elõirányzatokra is. A XI. fejezet EU integráció fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjét a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyeletét ellátó minisz-
ter, mint fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje szabá-
lyozza.

1.2. Jelen utasítás tartalmazza az elõirányzat felhaszná-
lás célját, a támogatásokkal összefüggõ egyes pénzügy jogi
követelményeket, a felhasználás ellenõrzésére vonatkozó
szabályokat, az elõirányzat feletti rendelkezési jogosítvá-
nyokat. A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére az elõ-
irányzat kezelés / támogatás teljes kezelési költsége csak
abban az esetben számítható fel, ha a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatból megvalósított pályázati feladatellátást – végre-
hajtó szervezet bevonásával – látja el az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM).
A kezelési költség éves összege nem érheti el az összes ke-
zelésre átvett módosított éves elõirányzat összegének az
5%-át, melynek pontos összegérõl az ÖTM-nek a végrehaj-
tó szervezettel kötendõ szerzõdésében kell megállapodni.

1.3. Fejezeti elõirányzat a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény XI. feje-
zetében jóváhagyott feladatok finanszírozására szolgál,
mely támogatási, vállalkozási, megbízási szerzõdéssel, va-
lamint elõirányzat-módosítás végrehajtása mellett használ-
ható fel. Amennyiben a konkrét feladat lebonyolítására
központi költségvetési szerv keretei között kerül sor (elõ-
irányzat-módosítását követõen), úgy a kötelezettségválla-
lás, ellenjegyzés, utalványozás rendjére az intézmény hatá-
lyos belsõ szabályzatai az irányadók. Amenynyiben jog-

* A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2007. április 24-én megjelent
51. számában fellelhetõ.



szabály eltérõen nem rendelkezik, a XI. fejezet alá tartozó
fejezeti elõirányzatok támogatási elõirányzatainak fel-
használása pályázati kiírás útján történhet. Kivételt képez-
nek ez alól a szabály alól a „XI/14/1. Lakástámogatások”
nem pályázati rendszerben mûködõ támogatásai, mely a
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet és a 4/2005. (I. 12.) Korm.
rendelet figyelembevételével járnak, illetve egyes fejezeti
kezelésû elõirányzatoknál a miniszteri keretként meghatá-
rozott források.

Pályázaton kívüli támogatás nyújtására akkor kerülhet
sor, ha a támogatandó cél az ÖTM által meghatározott
szakmapolitika stratégiai céljainak megvalósulását támo-
gatja, továbbá a támogatás biztosításával jelentõs elõny ér-
hetõ el, hátrány hárítható el, vagy ha a támogatandó cél
másként nem valósítható meg, vagy ha arról az elõirányzat
felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet ren-
delkezik.

Egyedi támogatási döntésrõl szóló döntési javaslatot
megfelelõ dokumentumokkal, adatokkal, a döntés elõké-
szítéséért szakmailag felelõs szakállamtitkárnak kell elõ-
készítenie. A pályázaton kívül adható támogatás összegét
a miniszter határozza meg (miniszteri keret). A támogatás
pályázaton kívüli odaítélésérõl – jelen utasításban megha-
tározott állami támogatási szabályok betartásával – a mi-
niszter dönt. Az állami sportcélú támogatások felhasználá-
sáról és felosztásáról szóló 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rende-
let alapján a nem pályázati úton nyújtott támogatás esetén
a sport szakállamtitkár dönt.

1.4. Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az
Áht. és az Ámr., valamint a jelen utasításban szabályozott
fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatási rendjérõl szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.

I. fejezet
Értelmezõ rendelkezések

2.1. Az utasítás alkalmazásában
a) kötelezettségvállalás: az Ámr. 134. §-ának (1)–(8),

(11), illetve (13)–(15) bekezdésében szabályozott tevé-
kenység;

b) kötelezettségvállaló: az Ámr. 134. §-ának (1) bekez-
désében meghatározott tevékenységet végzõ személy, a
feladatot csak ÖTM-es köztisztviselõi munkatárs láthatja
el, az alábbi támogatási programok kivételével: „Decent-
ralizált területfejlesztési program”, „Decentralizált szak-
mai fejlesztési program” és a „Vásárhelyi Terv továbbfej-
lesztése”. Ezen elõirányzatok esetében az elõirányzat fel-
használására vonatkozóan kötelezettségvállalásra jogosul-
tak – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján – a regionális
fejlesztési tanácsok (a továbbiakban: RFT) elnökei. Az
RFT-k részére biztosított mûködtetési támogatások vonat-
kozásában kötelezettségvállaló az ÖTM területfejlesztési
és építésügyi szakállamtitkára vagy az általa írásban felha-
talmazott személyek. Az „országos jelentõségû területfej-

lesztési feladatok” elõirányzata tekintetében a kötelezett-
ségvállalási jogkörrel a területfejlesztési és építési szakál-
lamtitkár megbízhatja a térségi fejlesztési tanácsok elnö-
keit is. A „Lakbértámogatások” elõirányzat tekintetében
pályáztatás esetén a pályázatokról a miniszter dönt, majd e
döntés alapján a támogatási szerzõdések tekintetében a
minisztérium nevében történõ kötelezettségvállalásra a
miniszter által felhatalmazott MLI Kht. vezetõje jogosult;

c) kötelezettségvállalás dokumentuma: az Ámr. 2. §-ának
67. pontjában meghatározott dokumentumok;

d) pénzügyi ellenjegyzés: az Ámr. 134. §-ának (9)–(10)
bekezdésében szabályozott tevékenység;

e) pénzügyi ellenjegyzõ: az Ámr. 134. §-ának (9)–(10)
bekezdésében szabályozott tevékenységet végzõ személy,
a feladatot csak ÖTM Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási
Fõosztály (a továbbiakban: PEF) fõosztályvezetõje, illetve
az általa írásban megjelölt személy láthatja el;

f) jogi ellenjegyzés: a jelen utasítás hatálya alá tartozó
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával megkö-
tésre kerülõ szerzõdéseknek a polgári jogi és államháztar-
tási jogszabályoknak való megfelelõségi vizsgálata. Az
ÖTM Jogi Fõosztálya által jóváhagyott mintaszerzõdéstõl
eltérõ szerzõdés esetén kötelezõ a jogi ellenjegyzés alkal-
mazása. A jogi ellenjegyzés szükségességérõl a pénzügyi
ellenjegyzést végzõ köteles a pénzügyi ellenjegyzést meg-
elõzõen meggyõzõdni.

g) Jogi ellenjegyzõ a támogatási mintaszerzõdéstõl el-
térõ szerzõdés esetén:

ga) 10 M Ft összeghatárt el nem érõ szerzõdéseknél:
PEF fõosztályvezetõ, PEF fõosztályvezetõ-helyettesei,
PEF fõosztályvezetõ által kijelölt PEF szakjogász. A szer-
zõdések konkrét jogi ellenjegyzõjének kijelölésérõl a PEF
vezetõje dönt;

gb) 10 M Ft összeghatárt elérõ, illetve azt meghaladó
összegû szerzõdéseknél: ÖTM Jogi fõosztály (a továb-
biakban: JOF) vezetõje, a JOF fõosztályvezetõje által kije-
lölt a JOF állományába tartozó vezetõ, illetve munkatárs,
a Szerzõdés-elõkészítõ és Peres Képviseleti Osztály
(SZPKO) vezetõje és ezen osztály jogtanácsosai, humán-
erõforrás kapacitás hiány esetén az SZPKO feladat- és ha-
táskörében megbízási jogviszony közremûködõ ügyvé-
dek. A szerzõdések konkrét jogi ellenjegyzõjének kijelö-
lésérõl a JOF vezetõje dönt;

gc) a sport szakállamtitkár felügyelete alá tartozó elõ-
irányzatok esetében 50 M Ft összeghatárig: a sport szakál-
lamtitkár által kijelölt jogi végzettségû munkatárs. A szer-
zõdések konkrét jogi ellenjegyzõjének kijelölésérõl a sport
szakállamtitkár dönt;

h) szakmai teljesítés igazolása: az Ámr. 135. §-ának
(1) bekezdésében elõírt és a (3) bekezdésében szabályozott
tevékenység;

i) szakmai teljesítést igazoló személy: az Ámr. 135. §-ának
(1) bekezdésében elõírt és a (3) bekezdésében szabályozott
tevékenység (szakmai feladatellátás, pénzügyi elszámolás
megalapozottságának) ellátására felhatalmazott munkatárs,
mely munkakört jelen utasítás vagy az ÖTM részérõl a köte-
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lezettségvállaló a kötelezettségvállalás dokumentumában
kijelölt.

A feladatot csak ÖTM-es munkatárs láthatja el az alábbi
fejezeti kezelésû elõirányzatok kivételével: XI/12/1/5.
„Lakbértámogatás”, XI/12/1/5. Turisztikai célelõirányzat,
XI/12/3/2. „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése”,
XI/12/3/3. „Decentralizált szakmai fejlesztési progra-
mok”, XI/12/3/4. „Decentralizált területfejlesztési progra-
mok”, XI/14/1. „Egyéb lakástámogatások”, „Állami Tá-
mogatású Bérlakás Program”, „Lakóépületek és környeze-
tük felújításának támogatása” elõirányzatai.

A „Decentralizált szakmai fejlesztési program”, a „De-
centralizált területfejlesztési program” és a „Vásárhelyi
Terv továbbfejlesztési” elõirányzatok tekintetében az
RFT-k által nyújtott támogatások szakmai teljesítésigazo-
lására az RFT-k elnökei jogosultak. Az RFT-k részére biz-
tosított mûködtetési támogatások szakmai teljesítésigazo-
lásaiért az ÖTM területfejlesztési és építésügyi szakállam-
titkára vagy az általa megbízott vezetõ állású köztisztvise-
lõ felelõs. Ezen utasításban meghatározott esetekben a
„Lakbértámogatások”, az „Egyéb lakástámogatások” az
„Állami Támogatású Bérlakás Program” és a „Lakóépüle-
tek és környezetük felújításának támogatása” elõirányzat
felett szakmai teljesítésigazolásra jogosult a Magyar La-
kás-innovációs Kht. (a továbbiakban: MLI Kht.) vezetõje
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs. Az MLI
Kht. bevonásával felhasznált támogatások ÖTM-en belüli
szakmai teljesítésigazolásáért az önkormányzati és lakás-
ügyi szakállamtitkár vagy az általa megbízott vezetõ állású
köztisztviselõ a felelõs. (Munkakör összevonás esetén
vagy a munkakört betöltõ személy távozása után, de még
az érintett munkakör betöltése elõtt, a kötelezettségvál-
lalónak kell kijelölnie az új munkakört, vagy a szakmai tel-
jesítésigazolást elvégzõ természetes személyt, melyrõl az
érvényesítõt, utalványozót, utalvány ellenjegyzõt még a
kifizetés megtörténte elõtt írásban értesítenie kell. Fentiek
hiányában a kötelezettségvállaló látja el a szakmai teljesí-
tés igazolás feladatát is.);

j) érvényesítés: az Ámr. 135. §-ának (3) bekezdésében
szabályozott tevékenység;

k) érvényesítõ: a kifizetések lebonyolítását végzõ szer-
vezeti egységek azon írásban kijelölt munkatársai, akik az
Ámr. 135. §-ának (4) bekezdésében elõírt feltételeknek
megfelelnek és az Ámr. 135. §-ának (3) bekezdésében
szabályozott tevékenységet végzik;

l) utalványozás ellenjegyzése: az Ámr. 137. §-ában sza-
bályozott tevékenység;

m) utalvány ellenjegyzõje: az Ámr. 137. §-ának (1) be-
kezdésében meghatározott személy;

n) utalványozás: az Ámr. 136. §-ában szabályozott tevé-
kenység;

o) utalványozó: az Ámr. 136. §-ának (1)–(2) bekezdésé-
ben meghatározott személy;

p) Összeférhetetlenségi szabály: A kötelezettségvállaló
és a pénzügyi ellenjegyzõ, illetõleg az utalványozó és az
utalvány ellenjegyzõ, pénzügyi ellenjegyzõ és a jogi ellen-

jegyzõ – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan –
azonos személy nem lehet. Kötelezettségvállalási, pénz-
ügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, utalvány
ellenjegyzési feladatot nem végezheti az a munkatárs, aki
ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvrõl szóló tör-
vény 685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozója vagy
maga javára látja el. Összeférhetetlenséget kell bejelente-
nie a kötelezettségvállalónak, szakmai teljesítést igazolást
végzõnek, ha az általa kötendõ vagy általa igazolandó
szerzõdésben szereplõ szervezettel munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ott költ-
ségtérítéssel járó tisztséget tölt be, vagy azon szervezetnél
vezetõ állású tisztségviselõ, vagy döntést hozó feladatkört
lát el.

q) Támogatási mintaszerzõdés: az elõirányzatok rendel-
tetésével összhangban meghatározott céloknak és jogcí-
meknek megfelelõ tartalommal a területért felelõs szakmai
szervezeti egységek, a Jogi Fõosztály és a Pénzügyi Erõ-
forrás-gazdálkodási Fõosztály vezetõi által elõkészített,
közjogi és koordinációs szakállamtitkár által jóváhagyott
minta szerint aláírásra kerülõ szerzõdés. Mintaszerzõdés
alkalmazása kötelezõ, kivéve ha ennek elhagyását illetve
az egyedi jellegû szerzõdés megkötését a Jogi Fõosztály
javaslatának a figyelembe vételével a miniszter vagy a
közjogi és koordinációs szakállamtitkár írásban engedé-
lyezi.

r) Végrehajtó / Közremûködõ szervezet, a továbbiakban
végrehajtó szervezet (VSZ): Az ÖTM az egyes fejezeti ke-
zelésû elõirányzatainak pályázat-elõkészítési, pályázatke-
zelési, szakmai-, mûszaki-, pénzügyi ellenõrzési, pénz-
ügyi és számviteli feladatait végrehajtó szervezetre ruház-
hatja át a végsõ felelõsség megtartása mellett.

Az átruházott feladatokat ellátó végrehajtó szervezet
– az átruházás szabályai szerint – részt vehet az ÖTM mi-
nisztere (továbbiakban miniszter) által meghatározott
egyes elõirányzatok terhére meghirdetett pályázatok kere-
tében megítélt támogatások pénzügyi lebonyolításában,
továbbá e tevékenységük keretében elláthatják az alábbi
pénzügyi és számviteli feladatokat:

ra) a benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb gaz-
dasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok vizs-
gálata annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a
szerzõdéses feltételeknek, a költségek elszámolhatóak,
megfelelnek a hazai és közösségi elõírásoknak;

rb) a kedvezményezettek támogatásra jogosult költsé-
geinek összesítése, valamint a támogatás teljes összegének
kifizetéséhez szükséges dokumentumok elõkészítése;

rc) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forint lebo-
nyolítási (bank) számla felett;

rd) a támogatás – a kedvezményezettet illetõ – igazolt
összegének átutalására vonatkozó megbízásnak a Magyar
Államkincstár részére történõ továbbítása a forint lebo-
nyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló bank-
számlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül,
amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy
egyéb költség nem érvényesíthetõ;
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re) az ÖTM-mel vagy az ÖTM által kijelölt szervezettel a
helyszíni ellenõrzések végzése a projekt pályáztatásának és
pénzügyi lebonyolításának megvalósítására vonatkozóan;

rf) az ÖTM felelõsségi körébe tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzat számviteli nyilvántartásainak vezetése, ne-
gyedéves, féléves, éves beszámoló készítése, éves beszá-
moló könyvvizsgálóval való auditáltatása;

rg) a saját szervezetére vonatkozó, az ÖTM által jóváha-
gyott finanszírozási és ellenõrzési szabályzatok elkészítése;

rh) az ÖTM által meghatározott, továbbá a pályázatok
lebonyolítása során felmerült rendszeres és eseti jellegû
adatszolgáltatási igény teljesítése;

ri) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal
és a tényleges mûködéssel összhangban lévõ, a pályázati
adat- és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és
nyilvántartás folyamatát szabályozó eljárás rendjének
írásban történõ kidolgozása, különös tekintettel a pályáza-
tokkal kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok
kezelésére vonatkozó, aktualizált informatikai biztonsági
szabályzatra;

rj) a kedvezményezett által elkövetett szerzõdésszegés-
bõl és visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatá-
sokból eredõ követelések kezelése;

s) Az elõirányzat kezelés / támogatás teljes kezelési költ-
sége: fedezetet nyújt a pályázat elõkészítéssel, pályázatke-
zeléssel, az elõirányzat mûködtetésével, felhasználásával,
szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartásával, könyvve-
zetésével, a pályázatok szakmai, mûszaki és pénzügyi (el-
számolásainak, beszámolóinak) ellenõrzésével kapcsolat-
ban felmerülõ személyi és tárgyi kiadásaira, költségeire;

t) behajthatatlan követelés: fejezeti kezelésû elõirány-
zatot érintõ követelés akkor írható le, ha a követelés
behajthatatlanná válik. Behajthatatlan követelésnek az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvveze-
tési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 5. §-ának 3. pontja szerinti köve-
telés minõsül. A behajthatatlan követelés csak miniszteri
engedély alapján írható le, de azt megelõzõen az ÖTM
közjogi és koordinációs szakállamtitkárának a kezdemé-
nyezésére az ÖTM Ellenõrzési Titkársága által vizsgálan-
dó, hogy a fejezeti kezelésû elõirányzat feletti kötelezett-
ségvállalásra jogosult személyek mindent megtettek-e an-
nak érdekében, hogy a kint lévõ követelést idõben és szak-
szerûen behajtsák-e. Behajthatatlan követelést a könyvvi-
teli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszte-
ségként a saját tõkével szemben le kell írni.

II. fejezet

Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználásával,
támogatási szerzõdések tartalmával összefüggõ

jelentõsebb elõírások

3.1. A kötelezettségvállaló gondoskodik az elõirányzat
– felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelõ – fel-
használásáról. A kötelezettségvállaló a kötelezettségválla-

lásokhoz kapcsolódó naprakész nyilvántartást köteles ve-
zetni. A fejezeti kezelésû elõirányzat kezelésével megbí-
zott szervezeti egységnek olyan analitikus nyilvántartást
kell vezetni a kötelezettségvállalásokról elõirányzaton-
kénti bontásban, amely biztosítja a PEF vagy az ÖTM által
megbízott végrehajtó szervezet által vezetett kötelezett-
ségvállalási nyilvántartás egyeztetési lehetõségét, és lehe-
tõvé teszi a szakmai teljesítés igazolás megtörténtének
mindenkori tételes ellenõrzését. A számviteli feladatokat
ellátó szervezeti egység/szervezet (a PEF vagy a végre-
hajtó szervezet) és a szakmai szervezeti egységek által ve-
zetett kötelezettségvállalásokat negyedévente, legkésõbb
a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napjáig az érintett
szervezeti egységeknek, szervezeteknek egyeztetni kell,
az egyeztetés tényét, eredményét mindkét fél részérõl alá-
írt feljegyzésben dokumentálni szükséges. Az egyeztetés
során a szakmai szervezeti egységek vezetõinek tájékozta-
tást kell kapniuk a kötelezettségvállalások elmúlt negyed-
évi pénzügyi teljesítésérõl, számviteli elszámolásáról.

A kötelezettségvállalás eredeti dokumentumaiból (azok
kötelezõ mellékleteivel együtt) egy-egy példányt, a doku-
mentumokban bekövetkezõ változásokat és a kötelezett-
ségvállalás esetleges meghiúsulását, az érvénybelépést kö-
vetõ 8 napon belül kell a PEF-nek az érintett szakterület
vezetõjétõl megkapnia.

Az ÖTM fejezeti kezelésû elõirányzatai kizárólag a
költségvetési vagy más szakterülettel összefüggõ törvény-
ben, illetve alacsonyabb szintû jogszabályban meghatáro-
zott célokra használhatók fel. A kötelezettségvállaló fele-
lõsséggel tartozik az elõirányzat terhére történõ felhaszná-
lás cél- és szabályszerûségének betartásáért és betartatá-
sáért, a támogatási források hatékony felhasználásáért.

3.2. Az elõirányzat feletti szakmai felügyeletet gyakorló
szervezeti egységnek / szakállamtitkárságnak – az éves be-
számoló elkészítéséhez – a tárgyévet követõ év február
15-ig szöveges értékelést kell adnia a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásáról. Ugyancsak tájékoztatni kell a
PEF vezetõjét az általa meghatározott idõpontig a zár-
számadási eljárás keretében – a Pénzügyminisztérium által
meghatározott követelmények figyelembevételével – a
megvalósított szakmai célokról, illetve a fejezeti kezelésû
elõirányzatok költségvetési alapokmányokban nevesített
feladatainak végrehajtásáról. Az éves beszámoló és a zár-
számadás tartalmára vonatkozó követelményekrõl a PEF
vezetõje az érintett szakterületeket elõzetesen tájékoztatja.

Az elõirányzat felett szakmai felügyeletet gyakorló
szervezeti egységnek a kötelezettségvállalással nem ter-
helt, illetve szerzõdéssel lekötött maradványokat – a tárgy-
évet követõ év január 31-éig – írásban kell egyeztetni az
ÖTM PEF vezetõje által kijelölt ügyintézõkkel.

Az ÖTM PEF a beérkezett beszámolókat értékeli, meg-
felelõségük esetén azokat elfogadja, valamint a teljesítést
igazolja. Amennyiben a szöveges értékelés nem felel meg
az éves beszámoló, illetve zárszámadás tartalmára vonat-
kozó szabályoknak, a beszámolásra kötelezett az ÖTM
PEF felhívását követõ 5 napon belül pontosítja, illetve azt
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újra megküldi a PEF-nek. A PEF feladata a komplett be-
számoló összesítése és továbbítása az illetékes társhatósá-
gok felé.

4.1. A fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványai fel-
használása az Áht. 93. § (7) bekezdésében foglaltak alap-
ján történik. A fejezeti kezelésû elõirányzatoknak az éves
beszámolóban szereplõ maradványa a következõ évben –
az ÖTM PEF vezetõjének hatáskörében elvégzett elõ-
irányzat-módosítás után – változatlan rendeltetéssel, az
elõzõ évben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a követ-
kezõ évben teljesülõ kötelezettségvállalások teljesítésére a
pénzügyminiszter által jóváhagyott összeg erejéig hasz-
nálható fel. Az elõirányzat-maradvány felhasználására
ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az
eredetileg megállapított elõirányzatra.

5.1. A fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ, esetlege-
sen szükségessé váló elõirányzat-átcsoportosításokra az
Ámr. 46–49. §-ában meghatározottak szerint kerülhet sor.

5.2. A fejezeti kezelésû elõirányzatok elõirányzati
összegeinek Kormány által történõ változtatása esetén a
felhasználásra az adott fejezeti kezelésû elõirányzatra vo-
natkozó felhasználási szabályok érvényesek.

6.1. Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik a tárgyévi
fejezeti kezelésû elõirányzat terhére csak akkor vállalható
kötelezettség, ha a szakmai és pénzügyi teljesítés ezen uta-
sításban meghatározott finanszírozási formák tekintetében
a tárgyévet követõ év június 30-áig – mind a kedvezmé-
nyezett, mind a támogató részérõl – megtörténik. [Ámr.
57/A. § (1) bek.]

6.2. Tárgyéven túli – Áht. 12/B. §-ában meghatározott –
hosszú távú kötelezettségvállalás csak az ÖTM közjogi és
koordinációs szakállamtitkár írásos engedélye esetén – ki-
véve a jogszabályon, jogerõs bírósági, illetve államigazga-
tási határozaton alapuló kötelezettségvállalást – vállalha-
tó. Az engedélyezési kérelem akkor terjeszthetõ elõ, ha az
abban foglalt fizetési kötelezettség a kötelezettségvállalás
idõpontjában ismert feltételek mellett, a rendeltetésszerû
mûködés veszélyeztetése nélkül finanszírozható az esedé-
kességkor. A hosszú távú kötelezettségvállalás jóváhagyá-
sa érdekében a kötelezettségvállalás kifizetésének forrását
biztosító önkormányzati és területfejlesztési miniszter a
pénzügyminiszterrel együttesen kormányzati elõterjesz-
tést készít, melynek elõkészítéséért az ÖTM közjogi és
koordinációs szakállamtitkára felel.

6.3. Az ÖTM PEF vezetõje köteles gondoskodni a
XI. fejezetet érintõ hosszú távú kötelezettségvállalások
összesítésérõl, nyilvántartásáról és annak negyedévenkén-
ti, legkésõbb a tárgynegyedévet követõ 30 napon belül a
Kincstár felé való jelzésérõl, továbbá köteles a Kincstár
felé bejelenteni a hosszú távú kötelezettségvállalás alapját
jelentõ szerzõdést, legkésõbb a megkötés napját követõ
15 napon belül.

6.4. A sport szakállamtitkár a felügyelete alá tartozó fe-
jezeti kezelésû elõirányzatoknál, a 12/26. a Sporttevé-
kenység támogatása alcímnél, a támogatási szerzõdések
esetében – a 2008. évi költségvetés terhére – 380 millió fo-
rintig saját hatáskörben vállalhat tárgyéven túli kötelezett-
séget a PPP finanszírozású kötelezettségek kivételével.

7. A XI. fejezet fejezeti kezelésû elõirányzatainak támo-
gatási rendjérõl szóló jogszabályokban meghatározott te-
vékenységek ellátását munkafolyamatba épített és vezetõi
ellenõrzés keretében kell ellenõrizni. Az ellenõrzési rend-
szernek különös tekintettel ki kell terjednie az Áht. 13/A.,
15., Ámr. 81., 83., 84., 87. §-aiban foglalt tevékenységek,
ellenõrzési feladatok betartására.

8. A támogatott szervezetekkel, személyekkel az Áht.
13/A. §-ában foglaltaknak megfelelõ támogatási szerzõ-
dést kell kötni, melyben részletesen meg kell határozni a
támogatás felhasználásával és az elszámolással össze-
függõ valamennyi kötelezettséget, valamint az ÖTM illet-
ve más, jogszabályban meghatározott ellenõrzésre jogo-
sult szervezet ellenõrzési jogosítványait.

Fejezeti kezelésû elõirányzatból kölcsön folyósítás
2007. évben nem történhet, míg a korábban folyósított te-
rületfejlesztési kölcsönök visszafizetésérõl a hatályos tá-
mogatási szerzõdések figyelembevételével kell eljárni.

III. fejezet

A támogatások folyósítása, ellenõrzési rendszer
mûködtetése

9.1. A támogatások folyósítását a Támogató (mely lehet
az ÖTM, vagy az ÖTM által megbízott vagy jogszabály ál-
tal kijelölt szervezet) vagy az általa megbízott végrehajtó
szervezet (a továbbiakban: VSZ) végzi a támogatási szer-
zõdésben meghatározottak szerint.

Nem folyósítható támogatás az Áht.-ban, Ámr.-ben, je-
len utasításban vagy ezen utasításban nevesített fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló más jogsza-
bályokban (un.: támogatási rendeletekben) megfogalma-
zott tiltó feltételek fennállása esetén.

A támogatások folyósításának további feltétele, hogy a
szerzõdéskötés elõtt a támogatott juttassa el a Támogató és
a végrehajtó szervezet részére:

– a kedvezményezett jogi státuszáról, mûködésének
igazolásáról szóló okirat másolatát,

– 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát.
E dokumentumok a támogatási szerzõdés elengedhetet-

lenül szükséges kötelezõ mellékleteit képezik.

9.2. Támogatási szerzõdésben szereplõ összeg folyósí-
tására a szerzõdésben rögzített feltételrendszer maradékta-
lan betartását követõen kerülhet sor. A szerzõdésben rög-
zített elõleg fizetés összege nem lehet magasabb az Ámr.
91.§-ban meghatározott mértéknél. A támogatás csak ab-
ban az esetben fizethetõ az általános forgalmi adót is tar-
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talmazó összköltségének a saját résszel csökkentett össze-
ge után, ha a támogatottnak – külön jogszabály szerint – a
támogatásból finanszírozott beszerzése, kapcsán áfa levo-
nási joga nincs. Amennyiben a kedvezményezett áfa levo-
nási joggal rendelkezik, úgy az az Ámr. 83. § (1) bekez-
dése b) pontjának 3-4. alpontjában meghatározott összeg-
gel csökkentve igényelhetõ. A támogatás a támogatási
szerzõdésben rögzített – az igénylésben, illetve a pályázat-
ban megjelölt forrásösszetétel szerinti – pénzügyi és idõ-
beli ütemezésben folyósítható csak.

9.3. Feladatfinanszírozás esetén az Ámr. vonatkozó ren-
delkezései – a feladatfinanszírozás körébe vont elõirány-
zatok felhasználásának rendje, valamint az azonos támo-
gatási célt szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok pénz-
eszközei felhasználásának speciális szabályai – szerint
kell eljárni. A fejezethez, vagy más fejezethez tartozó in-
tézményekhez átadott források terhére történõ finanszíro-
záskor, az elõirányzatot átadó szakmai szervezet elõírásai-
nak betartása mellett, az intézmény belsõ szabályzatai sze-
rint kell eljárni. A finanszírozás megkezdéséhez szükséges
engedélyokiratokat, illetve alapokmányokat – a PEF az
érintett szakterület bevonásával készíti elõ – melyet a köte-
lezettségvállalásra jogosult személy engedélyez. Az ok-
mányokat a PEF vezetõje vagy az általa írásban kijelölt
személy ellenjegyzi. A szakmai teljesítések igazolására a
feladatfinanszírozási okmányokban megjelölt – szakmai-
lag felelõs – személy jogosult. Utalványozásra az enge-
délyokiraton feltüntetett személyek jogosultak. A feladat-
finanszírozás okmányait a PEF továbbítja a Magyar Ál-
lamkincstárhoz.

Feladatfinanszírozásnál a támogatás kifizetését a ked-
vezményezett kezdeményezi. Utalványozás a minden fél
által aláírt elfogadó nyilatkozat, valamint a kedvezménye-
zett nevére kiállított szállítói számlák vagy a kifizetést iga-
zoló dokumentumok alapján történik. A szállító által je-
lentett teljesítés elfogadásáról a kedvezményezettnek, a
közremûködõnek és a támogatónak is nyilatkoznia kell.

9.4. A Támogató a VSZ-t az (1) pontban meghatározott
tevékenységeken túlmenõen további pénzügyi-, számvite-
li lebonyolítási, közremûködõi feladatokkal bízhatja meg.
Ebbe a körbe tartozó feladatokat külön szerzõdés alapján
látja el a VSZ, amely kiterjedhet pályázatkezelési felada-
tokra, a támogatás szerzõdésszerû felhasználásának pénz-
ügyi és mûszaki ellenõrzésére, valamint jelen utasítás 2.1.
r) pontjában megfogalmazott pénzügyi-, számviteli fel-
adatokra.

10.1. A támogatási szerzõdés keretében végzett tevé-
kenységet – különös tekintettel a támogatás rendeltetés-
szerû és a támogatási szerzõdésnek megfelelõ felhaszná-
lásra – a Támogató (ha a támogató nem azonos az
ÖTM-mel, akkor az ÖTM is) vagy az általa erre feljogosí-
tott VSZ, továbbá jogszabályban feljogosított egyéb szer-
vek ellenõrizhetik.

10.2. A kedvezményezett köteles a támogatás forrásai-
nak felhasználását ellenõrzés céljából elkülönítetten és
naprakészen számvitelileg nyilvántartani, és az ellenõrzés-
re feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés le-
folytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

10.3. Amennyiben a támogatott az ellenõrzéssel érintett
a 10.1.–10.2. pontban meghatározott kötelezettségeit nem
teljesíti, az ellenõrzéseket akadályozza, illetõleg az ellen-
õrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, az odaítélt
támogatás visszavonandó.

11.1. A szakmai teljesítés igazolást végzõknek a fele-
lõssége, hogy dokumentált módon ellenõrizzék vagy el-
lenõriztessék a szakmai és pénzügyi beszámolók megfele-
lõsségét, ami ki kell, hogy terjedjen:

– szakmai beszámoló alaki és tartalmi elemeire, külö-
nös tekintettel a támogatott által vállalt feladatok teljes kö-
rû feladatellátására, a feladatellátás színvonalára, a vállalt
feladatok határidõre történõ elvégzésére.

Ha a szakmai teljesítésigazoló a pályázati kiírásban, a
támogatási szerzõdésben elõírtak megsértését vagy jog-
szabálysértésre utaló jelet tapasztal, akkor haladéktalanul
értesíteni köteles a kötelezettségvállalót, az ÖTM PEF,
ÖTM JOF vezetõje, hogy a szükséges lépéseket egyezte-
tett módon megtegyék.

A szakmai teljesítést igazoló – a teljesítés igazolásával
egyidejûleg – aláírásával nyilatkozik a szakmai beszámoló
megfelelõségérõl.

11.2. Az ÖTM Ellenõrzési Titkársága úgy köteles az
éves ellenõrzési tervét elõkészíteni, hogy az – a négyéves
kormányzati cikluson belül – terjedjen ki valamennyi feje-
zeti kezelésû elõirányzat legalább négy évenkénti egyszeri
ellenõrzésére. Az éves ellenõrzési beszámolónak az idõ-
arányosan elvégzett ellenõrzésekre ki kell terjednie.

11.3. A szakállamtitkárok titkárságainak minden év ja-
nuár 15-ig el kell juttatniuk a PEF vezetõje részére – feje-
zeti kezelésû elõirányzatonkénti bontásban – a kötelezett-
ségvállalásra és szakmai teljesítésigazolásra jogosultak
nevét, beosztását, aláírás mintáját. (A PEF részére külden-
dõ rendelkezési jogosultság gyakorlásáról szóló nyomtat-
vány kötelezõ formátumát jelen utasítás melléklete tartal-
mazza.) Ugyancsak minden év január 15-ig kell elküldenie
a Jogi fõosztály vezetõjének a PEF vezetõje részére a jogi
ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, aláírás mintá-
ját. Az év közben bekövetkezett rendelkezési jogosultság
változásokról a szakállamtitkárok titkárságainak azonnali
hatállyal kell értesíteni a PEF vezetõjét a fent leírt tarta-
lommal, az utasítás mellékletében szereplõ nyomtatvány
újbóli kitöltésével. A jelzett dokumentumokat a PEF veze-
tõje az utalványozásra, utalvány ellenjegyzésre, érvénye-
sítésre jogosultak számára továbbítja. E dokumentumok-
ról készített másolati példányok alapján vagy a dokumen-
tumok digitálisan rögzített, közös informatikai területen
tárolt változata alapján kell az érvényesítést végzõknek
meggyõzõdniük a kötelezettségvállaló, szakmai teljesítést
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igazoló, jogi ellenjegyzést végzõ személy aláírásának hite-
lességérõl, a joggyakorlás szabályszerûségérõl. Az utalvá-
nyozók, utalvány ellenjegyzõk, érvényesítõk rendelkezési
jogosítványait minden év január 15-ig írásban meg kell
erõsítenie a PEF vezetõjének, e rendelkezési jogosultsá-
gokkal rendelkezõ személyek aláírás mintáit – az évközi
esetleges változások figyelembevételével – a PEF vezetõ-
jének titkárságán kell tárolni.

IV. fejezet

A 2007. évi költségvetési törvényben meghatározott
XI. fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
célja és az elõirányzat feletti rendelkezési jogkörök

megnevezése

Ha jelen utasítás e fejezete nem nevesít fejezeti kezelésû
elõirányzat tekintetében külön pénzügyi, jogi ellenjegy-
zõt, érvényesítõt, utalványozót, utalvány ellenjegyzõt, ak-
kor azon a következõ feladatkört ellátó személyeket kell
érteni.

Kötelezettségvállaló: pályázati vagy pályázaton kívüli
egyéb kötelezettségvállalásnál – jelen utasítás 2.1. b) pont-
jában foglalt kivétellel a miniszter vagy jelen utasításban
– fejezeti elõirányzatonkénti bontásban – megjelölt mun-
kakört betöltõ személy (pályázaton kívüli támogatási szer-
zõdéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásnál egyedüli
döntéshozó a miniszter);

Pénzügyi ellenjegyzõ: ÖTM PEF fõosztályvezetõje,
vagy az általa írásban megbízott személyek;

Jogi ellenjegyzõ a mintaszerzõdéstõl eltérõ szerzõdés
esetén: jelen utasítás 2.1.g) pontjában nevesített munkakö-
röket betöltõ személyek;

Érvényesítõ: PEF fõosztályvezetõ által írásban kijelölt
ügyintézõk;

Utalványozó: ÖTM PEF fõosztályvezetõje, vagy az ál-
taluk írásban kijelölt személyek;

Utalvány ellenjegyzõ: ÖTM PEF fõosztályvezetõje,
vagy az általa írásban kijelölt személyek.

XI./12/1/1. Területrendezés
Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-

ben történik. A Területrendezés Célelõirányzat alapvetõen
a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996.
évi XXI. törvény (Tftv.) alapján meghatározott területren-
dezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál.
Ilyen feladat például:

Balaton Területrendezés Tervének, az Országos Terü-
letrendezési Tervnek a felülvizsgálata, a Tisza vízgyûjtõ
(román–magyar közös) területfejlesztési és -rendezési ta-
nulmánytervének elkészítése, a területrendezés nemzet-
közi kapcsolatainak ellátásához nyújtandó szolgáltatások
igénybevétele, az elektronikus közigazgatás („e-kormány-
zás”) program területrendezési feladat ellátása, továbbá a
területrendezéssel kapcsolatos konferenciák, rendezvé-
nyek, kiadványok támogatása.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy távollétében az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területrendezési és Településügyi
Fõosztály fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese,
vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit a
támogatási, megbízási vagy vállalkozási szerzõdésben a
kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/1/2. Területi tervezési, programozási és város-
politikai célelõirányzat

Az elõirányzatból kerül finanszírozásra a regionális
operatív programokhoz kapcsolódó akciótervek, a pályá-
zati rendszerek, eljárási rendek, a kistérségi integrált prog-
ram csomagok kidolgozása, az intézményrendszer felké-
szítésével, a monitoring rendszer kiépítésével a komplex
programok és pólus program koordinációjával kapcsolatos
módszertani és szervezési feladatok ellátásának biztosí-
tása. A kohéziós-politikai feladatok körében ide tartozik a
Délkelet-európai és a Közép-európai transznacionális és
interregionális programok Kontakt Pontjainak finanszíro-
zása. A területfejlesztés nemzetközi kapcsolódásainak ki-
alakításához, stratégiai céljainak meghatározásához szük-
séges szakértõi közremûködés, az európai területi együtt-
mûködési programokhoz kapcsolódó stratégiai fejlesztési
irányok, térstrukturáló fejlesztési szükségletek meghatáro-
zása ezen elõirányzat terhére történik.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály fõosz-
tályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese.

XI/12/1/4/2. Építésügyi célelõirányzat
Az elõirányzat felhasználás célja, hogy forrásul szolgál-

jon az épített környezet alakításával és védelmével kap-
csolatosan – éves és középtávú prioritások alapján – je-
lentkezõ feladatok végrehajtásához. Az elõirányzat fel-
használása az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. §-ában szabályozot-
tak szerint történik.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési
Fõosztály fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese,
Területrendezési és Tervezési Fõosztály fõosztályve-
zetõje, fõosztályvezetõ helyettese vagy azon vezetõ állású
munkakört ellátó személy, akit a támogatási szerzõdésben
a kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.
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XI/12/1/4/5. Lakbértámogatás
Az elõirányzat fedezetet biztosít a lakbér megfizetésé-

hez vissza nem térítendõ központi lakbértámogatás nyújtá-
sára, az önkormányzat által felvett hitel felhasználásával a
tulajdonába került bérlakásban, továbbá a nem önkor-
mányzati vagy nem állami tulajdonban lévõ bérlakásban
lakó, jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket
nevelõ személyek részére – a bérlakás fekvése szempont-
jából illetékes települési önkormányzat útján – a 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendeletben, illetve a 7/2006. (BK 23.) ÖTM
utasításban meghatározott feltételek szerint.

A gazdálkodást érintõ jogosítványok elkülönülnek azon
szempontból, hogy pályázati rendszer mûködtetése vagy
pályázati döntés meghozatalát követõen gyakorolják õket.
A pályázatokról szóló döntést a miniszter hozza, annak
technikai végrehajtásáról az MLI Kht. vezetõje intézkedik.

Pályázati döntéseknél
Kötelezettségvállaló: a miniszteri döntésnek megfele-

lõen – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár
egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illetve az MLI
Kht. ügyvezetõje által megbízott személy.

Pénzügyi ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az MLI Kht. ügyvezetõje,
az MLI Kht. vezetõje által megbízott pályázati referens.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illet-
ve az általa megbízott személy.

Utalvány ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Érvényesítõ: az MLI Kht. vezetõje által javasolt, az
ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Pályázati rendszer mûködtetésénél
Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi

szakállamtitkár, vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és la-
kásügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Titkárság vezetõje
vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit a
támogatási szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogo-
sult megjelöl.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illet-
ve az általa megbízott személy.

Utalvány ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Érvényesítõ: az MLI Kht. vezetõje által javasolt, az
ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

XI/12/1/4/6. Azbesztcementbõl épült házak szakértõi
vizsgálata

Az elõirányzat az azbesztmentesítési program végrehaj-
tása során olyan szakértõi feladatok elvégzését szolgálja,

mint az épületekben található szórt azbeszt kimutatása, a
mentesítés elõkészítése és a végrehajtás ellenõrzése.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Építésügyi és Településrendezési
Fõosztály fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese,
vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit a
támogatási szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogo-
sult megjelöl.

XI/12/1/5. Turisztikai célelõirányzat
Az elõirányzat felhasználását és kezelését a Turisztikai

Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes
szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
szabályozza.

Az elõirányzat felhasználási és támogatási jogcímei:
– a fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanul-

mányok és rendezési tervek, koncepciók, projektek kidol-
gozása;

– turisztikai terület- és termékfejlesztés támogatása;
– idegenforgalmi, illetõleg az idegenforgalom szem-

pontjából jelentõs beruházások, infrastrukturális fejleszté-
sek és szolgáltatások támogatása;

– a turisztikai szakemberképzés támogatása, bármely
államilag elismert vagy akkreditált idegenforgalmi kép-
zést szervezõ és folytató szervezetnek a képzés érdekében
szükséges oktatási anyagok, segédanyagok finanszíro-
zása, a gyakorlati képzés támogatása;

– szállodák és vendéglátóhelyek, valamint más turiszti-
kai szolgáltatók környezetvédelmi és minõségbiztosítási
programjainak támogatása;

– az Európai Unió forrásaiból meghirdetett programok-
ban és nemzetközi szervezetekben való részvétel támoga-
tása;

– a turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz igény-
be vett hitel kamatterhének támogatása;

– a turizmussal összefüggõ marketing és promóciós te-
vékenység, az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadá-
sok finanszírozása bel- és külföldön;

– az országos és nemzetközi szempontból jelentõs ren-
dezvények, illetve az azokon történõ részvétel támogatása;

– regionális feladatokhoz kapcsolódó információs
rendszer mûködtetése és fejlesztése;

– a Magyar Turizmus Zrt., a Magyar Gazdaságfejlesz-
tési Központ Zrt. (mint a Vállalkozói Támogatásközvetítõ
Zrt. jogutódja), az Országos Idegenforgalmi Bizottság mû-
ködési költségeinek, valamint a pályázatkezelõ és ellen-
õrzõ szervezetek szerzõdésben meghatározott költségei-
nek fedezése;

– képzési célú támogatás;
– beruházások támogatása;
– kulturális értékek megóvásának támogatása;
– más jogszabályban vagy a Kormány által meghatáro-

zott egyéb turizmusfejlesztési célok végrehajtása.
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Kötelezettségvállaló: a turisztikai szakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: turisztikai szakállamtitkár,
Turisztikai Fõosztály fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, a VSZ kijelölt munkatársa.

Utalványozó: A Végrehajtó Szervezet gazdasági veze-
tõje által javasolt, a turisztikai szakállamtitkár egyetértésé-
vel, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Utalvány ellenjegyzõ: A szakállamtitkár egyetértésé-
vel – a korábban kijelölt Végrehajtó Szervezet gazdasági
vezetõje által javasolt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváha-
gyott személy.

Érvényesítõ: A szakállamtitkár egyetértésével – a ko-
rábban kijelölt Végrehajtó Szervezet gazdasági vezetõje
által javasolt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott
személy.

XI/12/2/1. Balaton integrált fejlesztési térség
Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-

ben történik. A kiadási elõirányzat alapvetõen a Balaton
Fejlesztési Tanács részére decentralizált források terhére
az elõzõ években történt kötelezettségvállalások fedezeté-
re szolgál. A fejlesztési források a Balaton kiemelt üdülõ-
körzet területén belül például a turisztikai beruházásokra,
a zöldfelületi és településkép javító intézkedésekre és inf-
rastrukturális létesítményekre kerülnek felhasználásra. Az
elõirányzat felhasználható továbbá EU pályázati források
elnyerésének támogatására, mely a térség tartós verseny-
képességének megteremtésére irányul, ahol a projektgaz-
dák a térség önkormányzatai. Az elõirányzat a Balaton
kiemelt üdülõkörzetet érintõ területfejlesztési programok-
kal kapcsolatos stratégiatervezési, szakértõi és PR felada-
tok ellátására is felhasználható.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy, illet-
ve a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési fõosztályvezetõje,
fõosztályvezetõ helyettese, vagy azon vezetõ állású mun-
kakört ellátó személy, akit a támogatási szerzõdésben a
kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/2/2. Duna-menti integrált fejlesztési térség
Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-

ben történik. Az elõirányzat felhasználása alapvetõen a
fejlesztési támogatások decentralizációján alapul, mely a
Szigetköz és térsége rehabilitációjával, a Mosoni-Duna
komplex területfejlesztésével, a Duna–Tisza közi homok-
hátság vízháztartási helyzetének javítását szolgáló projek-
tekkel összefüggõ pályázatokat finanszírozza. Az ÖTM
hozzájárul a Bõs–Nagymarosi vízlépcsõrendszerhez kap-
csolódó feladatok koordinálására létrehozott Tárcaközi
Bizottságnak a Hágai döntésbõl adódó feladataival kap-
csolatos dokumentumok elkészíttetéséhez, valamint kidol-

goztatja a Duna-mente integrált területfejlesztési koncep-
cióját és területrendezési tanulmánytervét. Az elõirányzat
a nevezett térséggel kapcsolatos egyéb stratégiatervezési,
szakértõi és PR feladatok ellátására is felhasználható.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési fõosztályvezetõje,
fõosztályvezetõ helyettese, vagy azon vezetõ állású mun-
kakört ellátó személy, akit a támogatási szerzõdésben a
kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/2/5. Kiemelt térségek területfejlesztése (Velen-
cei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok)

Az elõirányzat alapvetõen az alábbi célokat szolgálja:
A Tisza-tó kiemelt üdülõkörzet területfejlesztése:
A Tisza-tó Turizmus Fejlesztési Koncepciójának kidol-

gozását követõen a térség kiemelt üdülõkörzeti státuszt ka-
pott. A Tisza-tó idegenforgalmi szempontból a keleti or-
szágrész egyik kulcsfontosságú térsége, ezért a Fejlesztési
Tanács közremûködésével továbbra is támogatni kell a te-
rület további fejlõdésének kibontakozását. Az elõirányzat-
ból forrás biztosítható a területen rendelkezésre álló saját
erõ pályázati úton történõ kiegészítésére a fejlesztési pro-
jektek megvalósításához.

Velencei-tó–Vértes Üdülõkörzet területfejlesztése:
A Velencei-tó–Vértes térség kiemelt üdülõkörzeti stá-

tuszt kapott, megkezdte mûködését a Területfejlesztési Ta-
nács, illetve elkészült az üdülõ körzet Területfejlesztési
Koncepciója. Ennek folytatásaként készül el a térség Terü-
letfejlesztési Programja, melynek megvalósítására Kor-
mány elõterjesztés készül. A terület kiemelt fejlesztési cél-
jai között szerepel a Velencei-tavi strandok infrastrukturá-
lis fejlesztése, a tó és a Vértes turizmusának élénkítése, te-
lepüléskép rendezési projektek, a táj jellegzetességeit
bemutató központ kialakítása és a közbiztonság javítása
érdekében egy szezonális rendõrõrs kialakítása.

Dunakanyar Kiemelt Üdülõkörzet fejlesztése:
A program keretein belül fontos cél a Térségi Fejlesztési

Tanács létrehozása, és a területfejlesztési koncepció elké-
szítése (vízgazdálkodás és ökoturizmus kérdései), a turisz-
tikai infrastruktúra fejlesztése.

Az M8 autópályával összefüggõ vonalas térségi fej-
lesztési feladatok:

A program célja a „8”-as fõút gyorsforgalmi úthoz kö-
tött térség fejlesztése (25-25 km-es sávban), az M8–M4-es
kelet–nyugat irányú fejlesztési tengely létrehozása. Igen
fontos a korridoron belül tervezett logisztikai hálózat ki-
építése, amelynek elválaszthatatlan része az árutermelés és
az alapellátás.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személyek, il-
letve a térségi fejlesztési tanácsok elnökei.
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Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály fõosz-
tályvezetõje, fõosztályvezetõ-helyettese vagy azon vezetõ
állású munkakört ellátó személy, akit a támogatási szerzõ-
désben a kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/2/6. Kiemelt regionális repülõtér fejlesztések
Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-

ben történik. A 2006. évi költségvetésben „Kiemelt infra-
strukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülõ-
terek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrende-
zések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, ter-
melõ üzemek infrastrukturális fejlesztése, ingatlanszer-
zés)” címmel szereplõ jogcím-csoport terhére vállalt 2007.
évi kötelezettségvállalás biztosítását tartalmazza az elõ-
irányzat.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési fõosztályvezetõje,
fõosztályvezetõ helyettese, vagy azon vezetõ állású mun-
kakört ellátó személy, akit a támogatási szerzõdésben a
kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/3/1. Központi fejlesztési feladatok
A forrás felhasználásának célját, alapvetõ szabályait a

terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló többször módosított 90/2004.
(IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

Az elõirányzat fedezetet nyújt a nemzeti szinten is szá-
mottevõ hatással bíró olyan területfejlesztési projektek fi-
nanszírozására, amelyek meghaladják egy-egy régió ha-
táskörét, illetve váratlanul több régiót is érintõ térségi ha-
tású válsághelyzet kialakulását elõzik meg gyors megvaló-
sításukkal. A központi fejlesztési feladatokra szánt elõ-
irányzat kiadásai a területfejlesztés nem decentralizálható
feladatainak ellátását szolgálják, mely elsõsorban az or-
szágos jelentõségû területfejlesztési programok keretén
belül nevesített formában megjelenõ feladatokon kívül
megjelenõ területfejlesztési szükségleteket kielégítõ forrá-
sok biztosítását jelentik. Ez a keret megteremti a finanszí-
rozási feltételeit olyan területfejlesztési programok kidol-
gozásának, amely egy társadalmi-gazdasági szempontból
kritikus helyzetbe került, vagy régebb óta kibontakozni
képtelen térség komplex gazdasági társadalmi szerkezet-
váltását, rehabilitációját alapozzák meg. A célelõirányzat
a fejlesztési programokkal összefüggõ mûködtetési és
pályáztatási feladatokat, monitoring, képzési és kommuni-
kációs tevékenységet is finanszírozza.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály fõosz-
tályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese, vagy azon vezetõ

állású munkakört ellátó személy, akit a támogatási szerzõ-
désben a kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/3/2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése
A forrás felhasználásának alapvetõ szabályait a terület-

és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részle-
tes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet
szabályozza.

A program célja az elõzõ évek kötelezettségvállalásai-
nak finanszírozásán kívül a Vásárhelyi Terv árapasztó tá-
rozóinak építési üteméhez igazodóan az érintett települé-
seken szükségessé váló infrastrukturális és környezetvé-
delmi intézkedések megvalósításának elõsegítése. A re-
gionális fejlesztési tanácsok pályázati rendszer keretében
támogatást ítélhetnek meg az érintett településeken meg-
valósuló termelõ infrastrukturális beruházásokhoz, mely
által a térségi elérhetõség javul, a bel- és felszíni vízelve-
zetõ rendszerek kiépítésre kerülhetnek, valamint a szenny-
vízelvezetés és tisztítás is fejlõdhet.

Kötelezettségvállaló: az elõirányzat szakmai felhasz-
nálásáról a Regionális Fejlesztési Tanács dönt, kötelezett-
ségvállalásra az RFT elnöke jogosult. A forrásnak a támo-
gatotthoz való eljuttatásáért – a 2007. évi költségvetési tör-
vény figyelembevételével – a területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott
vezetõ jogosult intézkedni. A pályázati rendszer mûködte-
tését biztosító forrás tekintetében kötelezettségvállalásra a
területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy jogosult.

Szakmai teljesítést igazoló: az odaítélt támogatások te-
kintetében a Regionális Területfejlesztési Tanács elnöke.
A pályázati rendszer mûködtetését biztosító források te-
kintetében az ÖTM-en belüli szakmai teljesítésigazolá-
saiért a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Te-
rületfejlesztési Fõosztály fõosztályvezetõje, fõosztályve-
zetõ-helyettese a szakmai teljesítést igazoló.

XI/12/3/3. Decentralizált szakmai fejlesztési progra-
mok

A forrás felhasználásának célját, alapvetõ szabályait a
terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló többször módosított 90/2004.
(IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A decentralizált szakmai fejlesztési programok forrása
fedezi az idegenforgalmi fejlesztéseket, az autópálya-épí-
tést segítõ közmunkaprogramot, a nemzeti parkok köz-
munkaprogramját, a köztisztviselõk és pedagógusok inter-
net hozzáférésének támogatását, a háromszoros esélyte-
remtést a szociális ellátórendszer fejlesztésével, a belterü-
leti kiépítetlen közúthálózat fejlesztését, valamint a kerék-
párutak fejlesztése programok keretében született kötele-
zettségvállalásokat.

Kötelezettségvállaló: az elõirányzat szakmai felhasz-
nálásáról a Regionális Fejlesztési Tanács dönt, kötelezett-
ségvállalásra az RFT elnöke jogosult. A forrásnak a támo-

548 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 10. szám



gatotthoz való eljuttatásáért – a 2007. évi költségvetési tör-
vény figyelembevételével – a területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott
vezetõ jogosult intézkedni. A pályázati rendszer mûködte-
tését biztosító forrás tekintetében kötelezettségvállalásra a
területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy jogosult.

Szakmai teljesítést igazoló: az odaítélt támogatások te-
kintetében a Regionális Területfejlesztési Tanács elnöke.
A pályázati rendszer mûködtetését biztosító források te-
kintetében az ÖTM-en belüli szakmai teljesítésigazolá-
saiért a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Te-
rületfejlesztési Fõosztály fõosztályvezetõje, fõosztályve-
zetõ-helyettese a szakmai teljesítést igazoló.

XI/12/3/4. Decentralizált területfejlesztési progra-
mok

A forrás felhasználásának célját, alapvetõ szabályait a
terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló többször módosított 90/2004.
(IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A támogatandó célok között kiemelt helyen szerepel a
munkahelyteremtõ, önkormányzati illetve turisztikai fej-
lesztések támogatása, a versenyképesség javítása, vala-
mint hátrányos helyzetû térségek infrastrukturális fejlesz-
téseinek elõsegítése.

Kötelezettségvállaló: az elõirányzat szakmai felhasz-
nálásáról a Regionális Fejlesztési Tanács dönt, kötelezett-
ségvállalásra az RFT elnöke a jogosult. A forrásnak a tá-
mogatotthoz való eljuttatásáért – a 2007. évi költségvetési
törvény figyelembevételével – a területfejlesztési és épí-
tésügyi szakállamtitkár vagy az általa írásban felhatalma-
zott vezetõ jogosult intézkedni. A regionális fejlesztési ta-
nácsoknak a pályázati rendszer mûködtetését, és a megyei
területfejlesztési tanácsoknak, valamint a fõvárosi önkor-
mányzatnak a szerzõdéses állomány kezelését biztosító
forrás tekintetében kötelezettségvállalásra a területfejlesz-
tési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy jogosult.

Szakmai teljesítést igazoló: az odaítélt támogatások te-
kintetében a Regionális Területfejlesztési Tanács elnöke.
A regionális fejlesztési tanácsoknak a pályázati rendszer
mûködtetését, és a megyei területfejlesztési tanácsoknak,
valamint a fõvárosi önkormányzatnak a szerzõdéses állo-
mány kezelését biztosító forrás tekintetében az ÖTM-en
belüli szakmai teljesítésigazolásaiért a területfejlesztési és
építésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály
fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-helyettese a jogosult.

XI/12/4/1. Regionális Fejlesztési Tanácsok és mun-
kaszervezeteik mûködési kiadásai

Az elõirányzat a regionális fejlesztési tanácsok mûkö-
dési költségeinek támogatására szolgál.

A regionális fejlesztési tanácsok a területfejlesztésrõl és
területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény alapján
számos feladatot látnak el, így különös tekintettel:

– kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfej-
lesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját
és annak stratégiai és operatív munkarészeit;

– a régióban összegyûjtik az önkormányzatok, gazda-
sági és társadalmi szervezetek fejlesztési projekt elképze-
léseit, részt vesznek azok projektjavaslattá történõ elõké-
szítésében.

A regionális fejlesztési tanácsok által mûködtetett ügy-
nökségek:

– közremûködnek a regionális fejlesztési tanácsok által
a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályáza-
tok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési felada-
tok ellátásában;

– pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok
megvalósítása érdekében, szervezik a programok meg-
valósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finan-
szírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a
pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetnek.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály fõosz-
tályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese.

XI/12/4/3. Kistérségi fejlesztési tanácsok és munka-
szervezeteik támogatása

Az elõirányzat a kistérségi fejlesztési tanácsok mûködé-
si költségeinek támogatására szolgál. A kistérségi fejlesz-
tési tanácsok a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot
látnak el, így különös tekintettel:

– kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepció-
ját, illetve a kistérség területfejlesztési programját, ellen-
õrzik megvalósításukat;

– képviselik a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
– közremûködnek a kistérségekben kialakult társadal-

mi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésé-
ben;

– pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési progra-
mok megvalósítása érdekében, szervezik a programok
megvalósítását.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály fõosz-
tályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese.

XI/12/4/4. Egyéb területfejlesztési intézmények mû-
ködési kiadásai

2007-tõl kezdõdõen csak a területfejlesztési törvényben
nevesített, kötelezõen megalakítandó térségi fejlesztési ta-

10. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 549



nácsok (Balaton Fejlesztési Tanács és a Budapest Agglo-
merációs Fejlesztési Tanács) támogatását indokolt a köz-
ponti költségvetésbõl biztosítani, a tanácsokkal megkö-
tésre kerülõ támogatási szerzõdések alapján. Feladat az
egyéb területfejlesztési intézmények mûködésének támo-
gatása által a pályázati rendszerek mûködtetésének bizto-
sítása.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési Fõosztály fõosz-
tályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese.

XI/12/4/6. Önkormányzati és térségi koordinátori
hálózat mûködési kiadásai

Az elõirányzat felhasználás célja a kistérségben mûkö-
dõ helyi önkormányzatok, a Kistérségi Fejlesztési Tanács,
a többcélú kistérségi társulás, a területfejlesztési önkor-
mányzati társulások tevékenységének segítését, különösen
a kistérség-fejlesztési programok elõkészítésének szerve-
zését, értékelését, megvalósításának figyelemmel kíséré-
sét, támogatását, a nemzetközi, hazai és kistérségi terület-
fejlesztési források felkutatását, a kitûzött területfejleszté-
si célok szerinti hasznosításának elõmozdítását elõsegítõ
szervezet mûködési kiadásainak finanszírozása. A támo-
gatási elõirányzat elõirányzat-módosítással kerül átadásra.

XI/12/5/2. PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok
ellátása

A Phare programok 2007. évben lezáruló szerzõdései-
nek menedzselésével és a kapcsolódó kifizetések ügyinté-
zésével kapcsolatos tevékenység, valamint a 2006. év vé-
gén befejezõdõ programok zárásával kapcsolatos munkák
(számlák és okmányok zárása, maradvány visszautalása,
dokumentáció archiválása, felelõs õrzése, az elkülönített
számvitel vezetése és beszámolók készítése, stb.) elvégzé-
séhez a VÁTI Kht.-ban szükséges munkaerõ bérét, elhe-
lyezési és egyéb dologi kiadásait finanszírozza, továbbá az
Európai Bizottság auditorainak és a hazai ellenõrzõ szer-
vek (pl. KEHI) vizsgálatainak kiszolgálásával, esetleges
szabálytalanságok miatti visszakövetelésekkel és peres
ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának mûködési ki-
adásait fedezi.

Kötelezettségvállaló: a miniszter vagy a területfejlesz-
tési és építésügyi szakállamtitkár.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, vagy azon vezetõ állású munkakört
ellátó személy, akit a támogatási szerzõdésben a kötele-
zettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/5/3. Információs szolgáltatások mûködtetése
Az elõirányzat felhasználás célja a Területi Információs

Rendszer és a dokumentációs központ mûködési feltételei-
nek biztosítása.

Kötelezettségvállaló: a miniszter vagy a területfejlesz-
tési és építésügyi szakállamtitkár.

Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építés-
ügyi szakállamtitkár, a Területfejlesztési Fõosztály fõosz-
tályvezetõje, fõosztályvezetõ helyettese.

XI/12/6/1. Közbiztonsági, közigazgatási és tûzvédel-
mi beruházások jogcím

Az elõirányzat célja a miniszter által jóváhagyott beru-
házási tervben szerepeltetett beruházások megvalósítása.
Az ÖTM PEF elõterjesztése alapján a közjogi és koordiná-
ciós szakállamtitkár az elõirányzatok felhasználását enge-
délyezi, a beruházási tervet, illetve az elõirányzat évközi
módosításait (pontosításait) jóváhagyja. A beruházási-fi-
nanszírozási alapokmány jóváhagyására, módosítására a
kötelezettségvállalásra felhatalmazottak a jogosultak.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/10/1/7. Gazdasági és társadalmi kohézió erõsí-
tése (HU 03XX)

Az elõirányzat felhasználás célja az integrált helyi fej-
lesztési akciók ösztönzése. A 2003. évi területfejlesztési
Phare program keretében 3 komponensen keresztül való-
sulnak meg fejlesztések, az alábbiak szerint.

1. komponens: városi, települési, ipari és katonai terüle-
tek rehabilitációja munkahelyteremtõ tevékenységek
fejlesztése érdekében.

2. komponens: a régión belüli elérhetõséget javító köz-
úti közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

3. komponens: helyi kezdeményezéseken alapuló fog-
lalkoztatás ösztönzése.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az engedély-
okiratok tekintetében a program végrehajtásáért felelõs
tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és prog-
ram végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kinevezett
pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együttesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,
Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/14. Nemzetközi tagdíjak
Az elõirányzatból finanszírozandó a nemzetközi szer-

vezeti tagságból adódó tagdíjak, illetve ugyanezen szer-
vezeteknek fizetendõ tagállami hozzájárulásból adódó
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– megállapodáson, vagy a nemzetközi szervezet belsõ
elõírásán alapuló – egyéb költségek.

Kötelezettségvállaló: a nemzetközi szervezeteknél a
tagsági jogosítványt gyakorló szakterületért felelõs szak-
államtitkárok, vagy felhatalmazásukkal az általuk írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személyek.

Szakmai teljesítést igazoló: a szakterületért felelõs
szakállamtitkárok, illetve az általuk írásban megbízott ve-
zetõ állású munkakört betöltõ személyek.

XI/12/20/1. Hozzájárulás a hivatásos állomány ked-
vezményes nyugellátásához

A fejezeti kezelésû elõirányzat célja, hogy hozzájárulást
biztosítson az ÖTM felügyelete alá tartozó hivatásos állo-
mány kedvezményes nyugellátásához. A támogatási elõ-
irányzat technikai jellegû, amelyet az Országos Nyugdíj-
biztosítási Fõigazgatóság rendelkezése alapján a Nyugdíj-
biztosítási Alap, valamint Egészségbiztosítási Alap szám-
lájára kell havi rendszerességgel átutalni, a költségvetési
törvény felhatalmazása alapján.

XI/12/20/2. Kincstári tranzakciós díj elszámolása
A Magyar Államkincstár által felszámított tranzakciós

díj fizetésére szolgál.
Kötelezettségvállaló: PEF fõosztályvezetõ, fõosztály-

vezetõ által megbízott PEF munkatársak.
Szakmai teljesítést igazoló: PEF fõosztályvezetõ, fõ-

osztályvezetõ által megbízott PEF munkatársak.

XI/12/20/3. Tûzvédelmi bírság és a biztosítók tûzvé-
delmi hozzájárulása

A bevételi elõirányzat a hivatásos és az önkéntes tûzol-
tóságok részére a tûzoltáshoz és mûszaki mentéshez szük-
séges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésének és
felújításának finanszírozására szolgál, az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter által jóváhagyott aktuális há-
roméves szakmai program alapján. Az elõirányzat felhasz-
nálható továbbá az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által alapított, a szakágazat képzési felada-
tait ellátó oktatási intézmény részére tûzoltó célú szakkép-
zéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések fej-
lesztésének, felújításának céljára, valamint a katasztrófák
elleni védekezésért felelõs miniszter által felügyelt tûzjel-
zési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök
létesítésére, kincstári tranzakciós díjra. Az elõirányzat fel-
használását a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl
és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény írja elõ, a
felhasználás szabályait a tûzvédelmi bírságnak, valamint a
biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának a központi költ-
ségvetésbe történõ befizetése és elszámolása rendjérõl,
valamint felhasználásának és ellenõrzésének módjáról
szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az elõirányzat felhasználásának alapdokumentumát az
érintett szervezeti egység által készített – az OKF fõigaz-
gatója által jóváhagyott, a gazdasági helyettese által ellen-
jegyzett –, a közjogi és koordinációs szakállamtitkár

egyetértésével kiadott részletes feladat- és ütemterv képe-
zi, 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 gazda-
sági szervezet intézkedik az elõirányzat lehívásáról. Az
ÖTM PEF felé történõ intézkedésében hivatkozni kell a
feladattervbõl megvalósult feladatra és a szerzõdés teljesí-
tésére. A felhasználásról történõ adatszolgáltatásért, be-
számolásért az OKF fõigazgatójának gazdasági helyettese
és a szakmailag illetékes szerv vezetõje együttesen felelõs.
A pénzügyi lebonyolítás az intézmény belsõ szabályzatai
alapján történik.

Kötelezettségvállaló: az OKF fõigazgatója vagy az ál-
tala írásban megbízott személy.

XI/12/20/4. IDEA program támogatása
Az elõirányzat a kormányzati prioritásokat, valamint az

IDEA program keretében 2007-ben folytatásra kerülõ, a
magyar közigazgatási intézményrendszer korszerûsítésé-
nek elméleti elõkészítõ feladatait szolgálja. Ennek során a
program módszertani segítséget nyújt a többcélú kistérségi
társulatok, társulások mûködéséhez, kidolgozza a köz-
igazgatási-területpolitikai decentralizáció és dekoncentrá-
ció elvi alapjait, szabályozási koncepcióját, különös
hangsúllyal az önkormányzatok finanszírozási és gazdál-
kodási rendszerének megújítására.

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: önkormányzati és lakás-
ügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írás-
ban megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

XI/12/20/7. Magyar Tûzoltó Szövetség támogatása
Az elõirányzat az önkéntes tûzoltó egyesületek és a Ma-

gyar Tûzoltó Szövetség (MTSZ) mûködésének, az önkén-
tes tûzoltók oktatásának, képzésének, a technikai ellátott-
sága javításának támogatásául szolgál. Az elõirányzat fel-
használható továbbá az MTSZ által szervezett rendezvé-
nyek támogatására.

Az elõirányzat felhasználására, a támogatás keretössze-
geinek felosztására az MTSZ elnöke tesz javaslatot, ame-
lyet az OKF fõigazgatója az ÖTM PEF egyetértése esetén
a miniszter hagy jóvá. Az elõirányzat felosztása során ér-
vényesíteni kell a Magyar Köztársaság 2007. évi költség-
vetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (20) be-
kezdésében foglaltakat, amely szerint az elõirányzatból
„15 millió Ft-ot azon önkéntes tûzoltó egyesületek támo-
gatására kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi tûz-
oltósággá történõ fejlesztést.” Amennyiben az egyes fel-
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adatokra biztosított támogatási elõirányzatból fel nem
használt keret kerül megállapításra, annak a miniszter által
jóváhagyott javaslatban szereplõ egyéb feladatokra törté-
nõ felhasználásához a Magyar Tûzoltó Szövetség elnöké-
nek elõterjesztése alapján az OKF fõigazgatójának egyet-
értése szükséges.

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 a Magyar Tûzoltó Szövetség elnöke által kerül-
nek kiírásra. A beérkezett pályázatok elbírálását a Magyar
Tûzoltó Szövetség Választmánya által megválasztott öt
fõs bíráló bizottság végzi, melynek tagjai közül minimum
két fõ az OKF állományából kerül kiválasztásra. A Magyar
Tûzoltó Szövetség által megkötött támogatási szerzõdések
alapján – a szervezet gazdasági vezetõjének rendelkezéseit
figyelembe véve – az ÖTM PEF vezetõje intézkedik.

A támogatásban részesülteknek – a támogatás felhasz-
nálásáról történõ elszámoltatásáról – Magyar Tûzoltó Szö-
vetség részére adott támogatások kivételével – az OKF fõ-
igazgatójának gazdasági helyettese és a szakmailag illeté-
kes szerv vezetõje gondoskodik az önkéntes tûzoltóságok-
ra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996.
(VII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. A Magyar
Tûzoltó Szövetségnek adott támogatás elszámolásáért a
Magyar Tûzoltó Szövetség gazdasági vezetõje és a szak-
mailag illetékes pályázatokért felelõs alelnök a felelõs.

Kötelezettségvállaló: az ÖTM részérõl a közjogi és
koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az
általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ
személy, OKF részérõl a fõigazgató vagy felhatalmazásá-
val az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört
betöltõ személy, a Magyar Tûzoltó Szövetség részérõl az
elnök vagy felhatalmazásával a megbízott alelnök.

Szakmai teljesítést igazoló: ÖTM részérõl a közjogi és
koordinációs szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõ-
osztályvezetõ helyettese vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl, OKF részérõl az
OKF fõigazgatójának gazdasági helyettese és a szakmai-
lag illetékes szerv vezetõje, a Magyar Tûzoltó Szövetség
részérõl a gazdasági vezetõ és a szakmailag illetékes pá-
lyázatokért felelõs alelnök.

XI/12/20/63. Közép és Kelet Európai Választási
Szakértõk Egyesületének (ACEEEO) támogatása

Az elõirányzat célja, hogy az egyesület keretei között
támogassa a hatékony és átlátható választási rendszerek
népszerûsítését, a közép- és kelet-európai országok, a dél-
szláv térség országai választásainak megfigyelésében való
együttmûködést, a közös professzionális szakismeret ter-
jesztését, valamint a választási rendszerek intézményesíté-
sénél felmerülõ problémák megtárgyalását és a demokra-

tikus választási gyakorlat európai terjedését szolgáló in-
formációk megosztását.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/20/82. A hét önkormányzati érdekszövetség
mûködésének támogatása

Az elõirányzat hozzájárul az Önkormányzatok Napjá-
nak megrendezéséhez, Kormány – Önkormányzatok
Egyeztetõ Fóruma üléseinek megtartásához, továbbá az
önkormányzati érdekszövetségek által igényelt, mûködés-
re fordítandó kiadások finanszírozásához.

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és la-
kásügyi szakállamtitkár vagy azon vezetõ állású munka-
kört ellátó személy, akit a támogatási szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/20/92. Központi informatikai kötelezettségek
finanszírozása

Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-
ben történik. Az elõirányzat célja az ÖTM informatikai
rendszerének bevezetése, fejlesztése során felmerülõ költ-
ségek, különös tekintettel a vezetõi információs rendszer-
gazdálkodással összefüggõ fejlesztéseinek, valamint az
ÖTM középtávú ágazati stratégiájával összhangban végre-
hajtandó egyéb informatikai fejlesztéseinek finanszíro-
zása.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/20/93. Hivatásos állomány életbiztosítása
Az elõirányzat fedezetet nyújt az ÖTM felügyelete alá

tartozó OKF és szervei hivatásos, köztisztviselõi és közal-
kalmazotti állományának tagjai, az önkormányzati tûzol-
tók hivatásos és közalkalmazotti állományának tagjai, a
tûzoltó szakiskola oktatói és alkalmazottai, az önkéntes
tûzoltók, valamint a berendeltek csoportos élet- és baleset-
biztosítására.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
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helyettese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/20/94. Címzetes fõjegyzõi címek adomá-
nyozása

Az elõirányzat a 44/2001. (XII. 27.) BM rendelet a cím-
zetes fõjegyzõi cím adományozásának, megszûnésének és
visszavonásának eljárási szabályairól szóló jogszabály fi-
gyelembevételével adományozott juttatás finanszírozására
szolgál.

Kötelezettségvállaló: miniszter.
Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és la-

kásügyi szakállamtitkár

XI/12/20/95. Duna Palota Kulturális Közhasznú
Társaságnak nyújtott támogatás

Az elõirányzat fedezetet nyújt az ÖTM – Duna Palota
Kulturális Közhasznú Társasággal létrejövõ közhasznú
szerzõdés keretében ellátandó (oktatási, ismeretterjesztési,
kulturális tevékenység, közrend és közlekedésbiztonság
védelmi, önkéntes tûzoltási, mentési, katasztrófa elhárí-
tási, euroatlanti integráció elõsegítési, közhasznú szerve-
zetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek
által igénybe vehetõ szolgáltatások) feladatok finanszíro-
zására.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/21/2. Társadalmi szervezetek és segítõk támo-
gatása

Az elõirányzat célja olyan önszervezõdésû civil szerve-
zetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek,
Belügyi Érdekegyeztetõ Tanácsban tagsági viszonnyal
rendelkezõ szakszervezetek kivéve pártok, egyházak,
munkaadói és munkavállalói érdekszövetségek) támogatá-
sa, amelyek tevékenysége az ÖTM és szervei által ellátott
feladatrendszerhez illeszkedõen eredményesen segíti az
állami és az önkormányzati szerveket feladataik ellátásá-
ban, vagy más fontos ehhez kapcsolódó társadalmi igényt
elégítenek ki. Az elõirányzat felhasználható e civil szerve-
zetek projektjeinek, programjainak és az ezzel összefüggõ
mûködési költségek finanszírozására, összhangban az
elõirányzat céljaival.

Az elõirányzatból szakszervezeti támogatásra fordítha-
tó éves keretösszeg 12 millió forint, mely az érintett szak-
szervezetekkel egyetértésben kerül felosztására.

Az egyes (mind pályázati, mind pedig egyedi) támoga-
tások esetében a támogatási összeg maximum az éves elõ-
irányzat 10%-a.

Prioritások a pályázati eljárás során, illetve az egyedi tá-
mogatások vonatkozásában emberi és kisebbségi jogvéde-

lemmel, közigazgatás-fejlesztéssel és korszerûsítéssel, te-
rületfejlesztéssel, turizmussal, sporttal, lakás- és építés-
üggyel kapcsolatos tudományos kutatások támogatása,
módszertanok kidolgozásának ösztönzése, közigazgatási
oktatás-képzés, sporttal, illetve szabadidõtöltéssel kapcso-
latos programok, szerzõdéses feladatellátás (átvállalás)
ösztönzése. Egyedi támogatási döntés alapján a miniszter
8 millió forint összegrõl saját hatáskörben dönt, melyre a
Humánpolitikai és Civilkapcsolati Fõosztály vezetõje tesz
javaslatot.

Kötelezettségvállaló: kabinetfõnök és a Humánpoliti-
kai és Civilkapcsolati Fõosztály vezetõje.

Szakmai teljesítést igazoló: kabinetfõnök, Humánpoli-
tikai és Civilkapcsolati Fõosztály vezetõje, fõosztályveze-
tõ helyettese, továbbá akit a támogatási szerzõdésben a kö-
telezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/21/3. Rádiós Segélyhívó és Infokommuniká-
ciós Országos Egyesület

A Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó
Rendszerek állami feladatként jelentkezõ mûködtetését az
Egyesület végzi. Az elõirányzat célja alapvetõen a neve-
zett rendszerek mûködtetése, karbantartása és javítása
költségeinek finanszírozása.

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/22. Köztestületi tûzoltóságok normatív támo-
gatása

Az elõirányzat célja a köztestületi tûzoltóságok folya-
matos készenléti szolgálatának biztosítása. Az elõirányzat
felhasználásáról a költségvetési törvényben meghatározott
normatívák alapján az Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság (OKF) rendelkezik. A támogatás folyósítása
idõarányosan történik. A támogatás összegérõl az önkén-
tes (köztestületi) tûzoltóság az OKF-nek köteles elszámol-
ni. A felhasználásról történõ adatszolgáltatásért, beszámo-
lásért az OKF fõigazgatójának gazdasági helyettese és a
szakmailag illetékes szerv vezetõje együttesen felelõs.

XI/12/23. „Segítsünk az árvízkárosultakon!”
A PEF elkülönített nyilvántartást vezet az állampolgá-

rok, gazdasági társaságok e célú adományairól. A befolyt
összegek felhasználására rendkívüli katasztrófahelyzetek
során kerülhet sor a miniszter rendelkezése alapján.

Kötelezettségvállaló: miniszter vagy az általa kijelölt
szakállamtitkár.

Szakmai teljesítést igazoló: miniszter, a miniszter által
megjelölt szakállamtitkár, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.
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XI/12/25/3. Idõközi és kisebbségi választások lebo-
nyolítása

Az elõirányzat fedezetet nyújt a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény alapján választási eljárások le-
bonyolítására, beleértve az Országos Választási Bizottság
mûködési költségének a finanszírozását is.

Az elõirányzat felhasználásnál figyelemmel kell lenni a
helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, vala-
mint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása
költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ
ellenõrzési rendjérõl szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rende-
let betartására is.

Kötelezettségvállaló: a Választási Fõosztály vezetõje
vagy az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört
betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: miniszter a Választási Fõ-
osztály vezetõje vagy az általa írásban megbízott vezetõ
állású munkakört betöltõ személy.

XI/12/26/1. Utánpótlás-nevelési feladatok
Az elõirányzat felhasználás célja a sportágfejlesztési

programok (Sport XXI, Duna Kupa, EYOF, ORV), élsport
osztályokat mûködtetõ oktatási intézmények és sport-
iskolák módszertani központjainak, illetve a Wesselényi
Miklós Sportközalapítvány utánpótlási feladatainak a tá-
mogatása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/2. Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támo-
gatása

Az elõirányzat felhasználás célja az iskolai testnevelés
és sport, a diáksport valamint a felsõoktatási intézmények-
ben folyó sporttevékenység megerõsítése.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/3. Olimpiai felkészülés támogatása
Az elõirányzat felhasználás célja a 2008. évi pekingi

olimpiai és paralimpiai részvétel biztosítása, az elõkészü-
letek finanszírozása, a szövetségi szakmai felkészülési
programok támogatása, a kiemelt illetve kvalifikációs vi-
lágversenyeken való részvétel és az ezekre történõ felké-
szülés támogatása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/4. Versenysport támogatása

Az elõirányzat felhasználás célja az ép és fogyatékos
sportolók versenysportjának fejlesztése, az eredményes-
ség fokozása, a sportolók, sportszervezetek, utánpótlásko-
rú sportolók számának növelése, a szakmai munka színvo-
nalának javítása, a szövetségi feladatok ellátásának támo-
gatása. Cél a nemzeti önbecsülés elõsegítése, példaképek
állítása. Az ép és fogyatékos sportolók versenysportjában
egyaránt cél az eredményesség fenntartása és növelése ér-
dekében kidolgozott szövetségi szakmai fejlesztési és fel-
készülési programok támogatása, a kiemelt külföldi ese-
ményeken való részvétel és az ezekre történõ felkészülés
támogatása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/5. Sportegészségügyi, doppingellenes fel-
adatok

Az elõirányzat felhasználásának célja egyrészt az Or-
szágos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) sportegészség-
ügyi feladatainak, a keretorvosi rendszer mûködtetésének,
a válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi
ellátásának, teljesítménydiagnosztikai, sportdietétikai,
-pszichológiai feladatok ellátásának finanszírozása, to-
vábbá a doppingellenes felvilágosító programok támoga-
tása. Az elõirányzat felhasználásával valósulhat meg az
állami doppingellenes tevékenység finanszírozása is.

Az elõirányzat szolgál forrásául a tiltott teljesítményfo-
kozás elleni küzdelemben résztvevõ szervezetek tevé-
kenységének koordinálása céljából létrehozott Nemzeti
Doppingellenes Koordinációs Testület, valamint az ennek
szerveként mûködõ, a sportolók gyógyászati célú mentes-
ség iránti kérelmeinek elbírálására alapított Terápiás Al-
kalmazási Kivételek Bizottsága mûködési költségeinek.
Emellett az elõirányzatból történik a – tiltott teljesítmény-
fokozás elleni fellépésre vonatkozó – nemzetközi szerzõ-
désekbõl eredõen a Magyar Államot terhelõ kötelezettsé-
gek teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása is.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.
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Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogo-
sult megjelöl.

XI/12/26/6. Sportteljesítmények elismerése, megbe-
csülése

Az elõirányzatból finanszírozandó a Nemzet Sportolója
címmel járó járadék, az olimpiai járadék, a sportszakmai
elismerésekkel járó kitüntetések és elõállítási költségeik,
valamint átadásukkal kapcsolatos költségek biztosítása,
eredményességi támogatások folyósítása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/7. Szakképzés támogatása
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tv. 5. §-a

(1) és (2) bekezdésében a szakképesítésért felelõs minisz-
ter részére meghatározott – a sportszakmai képesítésekkel
összefüggõ – feladatok végrehajtása.

Tételesen:
– a modul-rendszerû szakmai és vizsgakövetelmények-

nek megfelelõ központi oktatási programok kidolgozta-
tása és kiadása;

– a szakmai tantárgyak korszerû tankönyveinek kidol-
goztatása és kiadása;

– központi írásbeli feladatok és szóbeli tételek kidol-
goztatása;

– multimédiás oktató csomag készíttetése a kistérségi
testedzési és sportprogramok szervezésérõl és lebonyolí-
tásáról;

– igazolvány elkészíttetése az Országos szakképzési
szakértõi névjegyzékre – pályázat útján – felvételt nyert
szakemberek részére;

– szakmai továbbképzések;
– országos szakmai tanácskozások.
Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-

talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/8. Kiemelt nemzetközi sportesemények tá-
mogatása

Az elõirányzat felhasználásának célja a Forma-1 Világ-
bajnokság Magyar Nagydíj 2007–2011. közötti években
történõ megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerep-
vállalásról szóló 2094/2006. (V. 9.) Korm. határozat
1. pontjában rögzített kötelezettség teljesítése. A Kormány
a hivatkozott határozatában döntött a Forma-1 Világbaj-

nokság Magyar Nagydíj megrendezésérõl szóló, a jogtu-
lajdonos Formula One Administration Ltd. valamint a
Hungaroring Sport Zrt. között létrejött szerzõdés szerint a
magyar felet terhelõ rendezõi jogdíj fizetési kötelezettség
teljesítéséhez szükséges összegû költségvetési támogatás-
nak a Hungaroring Sport Zrt. részére – a 2007–2011. évek-
re vonatkozó – költségvetési törvényben történõ tervezé-
sének folyamatos biztosításáról. A Kormány döntésének
megfelelõen az adott évre esedékes rendezõi jogdíj kifize-
tésének fedezetét az adott év költségvetésébe tervezni
szükséges. Az említett elõirányzat terhére más kiemelt
hazai rendezésû sport világesemények támogatása is tör-
ténhet.

Kötelezettségvállaló: miniszter, vagy a sport szakál-
lamtitkár.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogosult
megjelöl.

XI/12/26/9. Nemzeti Sporttanács támogatása
Az elõirányzat célja a Kormány mellett mûködõ javas-

lattevõ szerv, a Nemzeti Sporttanács mûködésének bizto-
sítása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sport Fõosztály fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-he-
lyettese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/26/10. Sporttudományi feladatok
Támogatás nyújtása a Magyar Sporttudományi Társa-

ság, valamint a sporttudomány területén mûködõ egyéb
szervezetek részére sporttudománnyal kapcsolatos szak-
mai feladataik ellátásához, ezen belül kutatás, sporttudo-
mányi kiadványok megjelentetése, továbbképzések bein-
dítása, oktatás színvonalának emelése, konferenciák szer-
vezése, azokon való részvétel, a sporttudományi szerveze-
tek mûködési támogatása, támogatás nemzetközi sporttu-
dományi szervezeteknek fizetendõ tagdíjhoz, egyéb, a
sporttudománnyal összefüggõ szakmai feladatok ellátásá-
hoz.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/11. Nemzeti Sportinformációs Rendszer
Az elõirányzat felhasználás célja egy olyan információ

adatbázis létrehozása, amelynek speciális adatai segítik a
sport minden területének mûködését, alapjául szolgálnak a
hosszú távú stratégiák kialakításának.
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Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/12. Magyar Olimpiai Bizottság mûködési
támogatása

Az elõirányzat felhasználás célja a köztestület mûködé-
sének, feladatai ellátásának támogatása. A MOB hazánk
sportéletének kiemelt jelentõségû, vezetõ intézménye.
A nyári és téli olimpiai játékokon a magyar résztvevõk
utaztatásával, nevezésével, ellátásával kapcsolatos min-
dennemû koordinációs és szervezési tevékenységet a
MOB végez, beleértve a felkészülés szakmai koordináció-
ját is. Az olimpiai sportágak szakmai támogatása felhasz-
nálásának elsõdleges kontrollja is a MOB feladatkörébe
tartozik.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/13. Magyar Paralimpiai Bizottság mûkö-
dési támogatása

Az elõirányzat a köztestület mûködésének, feladatai el-
látásának támogatására szolgál. A MPB a hazai fogyatéko-
sok sportjának egyik kiemelt jelentõségû, vezetõ intézmé-
nye. A nyári és téli paralimpiai játékokon a magyar részt-
vevõk utaztatásával, nevezésével, ellátásával kapcsolatos
koordinációs és szervezési tevékenységet végez, beleértve
a felkészülés szakmai koordinációját.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/14. Nemzeti Sportszövetség mûködési tá-
mogatása

Az elõirányzat felhasználás célja a köztestület mûködé-
sének, feladatai ellátásának támogatása. A Nemzeti Sport-
szövetség a versenysport területén mûködõ sportági szak-
szövetségeket és országos sportszövetségeket tömöríti, ja-
vaslatot tesz a szövetségek alaptámogatására rendelkezés-
re álló költségvetési támogatási keret elosztására, illetve
szolgáltatásokat nyújt a részükre. A magyar delegáció
AGFIS Világjátékokon történõ részvételének megszerve-
zése, koordinálása is az NSSZ feladatkörébe tartozik.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/15. Nemzeti Szabadidõsport Szövetség mû-
ködési támogatása

Az elõirányzat a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség
mûködésének támogatására szolgál.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/16. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
mûködési támogatása

Az elõirányzat a köztestület mûködésének, feladatai el-
látásának támogatására szolgál. A Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége a hazai fogyatékosok sportjának egyik ki-
emelt jelentõségû, vezetõ intézménye. A hat tagszerveze-
tén keresztül mûködteti a fogyatékosok hazai verseny-
rendszerét, valamint elõsegíti a fogyatékosság-specifikus
nemzetközi versenyeken való részvételt, sportszakmai
koordinációs és szervezési tevékenységet végez. Támo-
gatja továbbá a fogyatékosok sportjában megyei szinten,
valamennyi fogyatékossági ágban és több sportágban – a
fogyatékosok sportja területén – mûködõ sportszövetség,
sportszervezet mûködését.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/17. Sportegyesületek Országos Szövetsége
mûködési támogatása

Az elõirányzat felhasználás célja a szervezet mûködésé-
nek és feladatai ellátásának támogatása. A Sportegyesüle-
tek Országos Szövetsége a versenysport területén legered-
ményesebb sportegyesületeket tömöríti, javaslatot tesz a
sportegyesületek mûködésére és szakmai feladataik ellátá-
sára rendelkezésre álló költségvetési támogatási keret el-
osztására, illetve szolgáltatásokat nyújt a sportszervezetek
részére.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.
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Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/18. Idõs sportolók szociális támogatása
Az elõirányzat a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki ér-

mes sportolók, azok özvegyei, valamint a kimagasló sport-
eredmények elérésében közremûködõ nyugdíjas sport-
szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, támogatá-
sára szolgál.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/19. Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
mûködési támogatása

Az elõirányzat a Wesselényi Miklós Sport Közalapít-
vány mûködésének támogatására szolgál.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/20. Csanádi Árpád Általános Iskola és
Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása

A támogatásban az iskola fenntartója a Wesselényi
Miklós Sport Közalapítvány részesül, az összeget kizáró-
lag az iskola fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos
feladatokra fordíthatja.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/21. Gerevich Aladár – sportösztöndíj
Az elõirányzat a Wesselényi Miklós Sport Közalapít-

vány által folyósított egységes Gerevich sportösztöndíj
összegének kifizetésére szolgál.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/22. Egészségjavítást célzó sporttevékeny-
ség (szabadidõsport- és diáksport programok támoga-
tása)

Az elõirányzat felhasználás célja a Wesselényi Miklós
Sport Közalapítványon keresztül az aktív életformát ter-
jesztõ programokat szervezõ, és a szabadidõsporttal fog-
lalkozó szervezetek (sportegyesületek, iskolai sportkörök)
támogatása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/26/23. Szabadidõsport támogatása
Az elõirányzat a szabadidõt népszerûsítõ események és

kampányok szervezésének, illetve a szabadidõsport terüle-
tén mûködõ szövetségek mûködésének támogatására
szolgál.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/27/1. Állami és önkormányzati – Sport XXI.
Létesítményfejlesztési Program – sportlétesítmények
fejlesztése

Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-
ben történik. Az elõirányzat felhasználás célja a Magyar-
ország egész területén – különösen azokban a régiókban,
melyek sportlétesítményekkel rosszul ellátottak – olyan
korszerû létesítmények épüljenek, illetve kerüljenek fel-
újításra, korszerûsítésre, amelyek a helyi közösség javát és
megmaradását szolgálják.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/27/2. Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-

ben történik. Az elõirányzatból elsõsorban a Sportfolió
Kht. végelszámolásával kapcsolatos költségek és sportlé-
tesítmények fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos
feladatok finanszírozhatók.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.
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Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/27/4. Magyar Sport Háza program
Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kere-

tében történik. A Magyar Sportok Háza beruházás célja
a 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat értelmében, a
sportban érdekelt sportági szakszövetségek – a Magyar
Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti
Szabadidõsport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége és a sportszakmai, illetve a sporttal fogla-
kozó egyéb szervezetek – alapvetõ irodai elhelyezésének
és munkafeltételeinek biztosítása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/27/5. Önkormányzati és egyéb nem állami tu-
lajdonú sportlétesítmények üzemeltetése

Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-
ben történik. Az elõirányzat biztosítja olyan sportlétesít-
mények üzemeltetésének és mûködtetésének támogatását,
amelyek nem állami tulajdonban illetve kezelésben állnak,
de jellegüknél fogva mûködésük és fenntartásuk központi
költségvetési támogatást igényel (pl.: Egri tanuszoda).
Az elõirányzat fedezetül szolgál a támogatások koordiná-
ciójával kapcsolatos feladatok ellátására.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/27/6. Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb
folyamatban lévõ kormányzati feladatok

Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-
ben történik. Az elõirányzat elsõsorban az alábbi célokra
fordítható:

– a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetésével,
a Magyar Államot megilletõ állami és társadalmi ese-
ménynapok igénybevételével kapcsolatos állami koordi-
nációs feladatokat;

– a Puskás Ferenc Stadion és létesítményei magántõke
bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó pá-
lyázati koncepció kialakításához, a koncepció kiírásával
és lebonyolításával összefüggõ feladatok;

– a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
(Széchy Tamás Uszoda) létesítmény-fejlesztéséhez kap-
csolódó járulékos feladatok;
a kapcsolódó koordinációs és járulékos költségekkel
együtt.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/27/7. 21. századi iskolai és önkormányzati
sportlétesítményfejlesztési program

Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-
ben történik. Az ÖTM az elõirányzat terhére nyújt támoga-
tást a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infra-
struktúrafejlesztési Hitelprogram – Beruházás a 21. század
iskolájába” elnevezésû pályázat nyerteseinek.

Az elõirányzat forrást biztosít a pályázattal kapcsolatos
kiegészítõ költségekre is.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/27/9. Sportvállalkozások támogatási prog-
ramja

Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-
ben történik. Az ÖTM a Magyar Vállalkozás Fejlesztési
Alapítvány befizetése alapján támogatást nyújt a „Sport-
vállalkozások támogatására” kiírt pályázat nyerteseinek a
projektjeik megvalósításához felvett hitelek kamattámo-
gatásához, a sportlétesítmények fenntartásával, üzemelte-
tésével összefüggõ költségekre és projektekre, valamint a
pályázattal összefüggõ egyéb költségek fedezésére.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/27/10. Sportlétesítmények PPP konstrukció-
ban történõ fejlesztése

Az elõirányzat felhasználás feladatfinanszírozás kereté-
ben történik. A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Prog-
ram magántõke bevonását célzó, PPP konstrukcióban
megvalósuló projektekben több éves idõtartamú szolgálta-
tásvásárlás keretében a magánbefektetõ által teljesített és a
szolgáltatási szerzõdésben részletesen meghatározott szol-
gáltatások ellenértékének részbeni finanszírozására szol-
gál az elõirányzat, a kapcsolódó járulékos költségekkel
együtt.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.
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Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/28/1. Kiemelt biztonsági kockázatú sportese-
mények támogatása

Az elõirányzat felhasználás célja az 54/2004. (II. 31.)
Korm. rendelet alapján létrejött a Sportrendezvényeket
Biztonsági Szempontból Minõsítõ Szakértõi Bizottság
döntései alapján a kiemelt biztonsági kockázatúnak minõ-
sített mérkõzések kiegészítõ, közfeledatként ellátott rend-
õri biztosítása költségeinek, valamint a Bizottság mûködé-
sével kapcsolatos költségek biztosítása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/28/2. Kiemelt hazai rendezésû sportesemé-
nyek támogatása

Az elõirányzat a megrendezendõ kiemelkedõ hazai ren-
dezésû sportesemények támogatására szolgál.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/29. Fogyatékosok esélyegyenlõségének ja-
vítása

Az elõirányzat felhasználás célja a fogyatékos szemé-
lyek esélyegyenlõségének biztosítása a fogyatékosok
sportjának többcélú támogatásán keresztül. Több önállóan
elkülönülõ feladat ellátását foglalja magába úgy, mint ha-
zai világversenyek, és hazai versenyrendszer mûködteté-
sének, a sportágfejlesztési és mûhelytámogatási progra-
moknak, valamint a sporton keresztüli rehabilitációs
programok és akadálymentesítési programok támogatását.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, Sportfõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/31/01. Fejezeti egyensúlyi tartalék
Az elõirányzat csak a Kormány engedélyével, az általa

meghatározott célra használható fel a kiadások alakulására
és a bevételek várható teljesítésére figyelemmel. A fejezeti
egyensúlyi tartalék elõirányzatából finanszírozandó fel-

adatmegvalósulásra a – kezdeményezést indító szakterüle-
tet felügyelõ – szakállamtitkárnak kell kormány-elõter-
jesztést készíteni a közjogi és koordinációs szakállamtit-
kár bevonásával, melyet a miniszter hagy jóvá.

XI/12/31/02. Fejezeti általános tartalék
Az elõirányzat a 2007. év során felmerülõ, de elõre nem

tervezhetõ kiadások forrásául szolgál. Az elõirányzat fel-
használásáról a közjogi és koordinációs szakállamtitkár
elõterjesztése alapján a miniszter dönt. Az elõirányzat fel-
használásával kapcsolatos adatszolgáltatásért, a beszámo-
lási kötelezettség határidõben történõ teljesítéséért az
ÖTM PEF vezetõje felel.

XI/14/1. Egyéb lakástámogatások
Az elõirányzat nem pályázati formában mûködõ támo-

gatásainak felhasználását a lakáscélú állami támogatások-
ról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet – VIII. fejezet
kivételével – szabályozza.

A nem pályázati formában nyújtható lakástámogatások
az alábbi támogatási formákra terjednek ki: lakásépítési
(vásárlási) kedvezmény, megelõlegezett kedvezmény, fia-
talok otthonteremtési támogatása, mozgássérültek aka-
dálymentesítési támogatása, folyósítási költségek, lakás-
célú hitelek állami garanciái, energiatakarékos felújítás,
fix kamatok kiegészítése, lakásra megtakarítók áruvásár-
lási kölcsönei, adó-visszatérítési támogatás, jelzáloglevél-
lel finanszírozott hitelek kamattámogatása, lakásépítési
(vásárlási) hitelhez kapcsolódó kiegészítõ kamattámoga-
tás, lakóház felújításhoz és víziközmû létesítéséhez kap-
csolódó hitel kamattámogatása, törlesztési támogatás, ön-
kormányzati lakástámogatási hitelek kamattámogatása,
forgóeszköz-hitelek kamattámogatása, pénzforgalom
költségei, kamattérítés, lakáspolitikát megalapozó kutatá-
sok és lakáscélú támogatások megismertetése, lakáskom-
munikáció, egyéb költségek.

A lakáskommunikációra fordítható kiadások éves ösz-
szegét a miniszter jogosult meghatározni.

Az elõirányzat fedezetet nyújt továbbá a pályázati támo-
gatások, valamint a pályázati rendszer mûködtetéséhez
kapcsolódóan a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet VIII. fejezetében megha-
tározott célokat szolgáló lakásprogramok finanszírozására
is. Az elõirányzat felhasználásáról a Lakáspályázati Bi-
zottság által megfogalmazott javaslat figyelembevételével
a miniszter dönt.

A gazdálkodást érintõ jogosítványok elkülönülnek azon
szempontból, hogy pályázati döntés meghozatala, pályá-
zati rendszer mûködtetése vagy nem pályázati rendszer
keretében gyakorolják õket.

Pályázati döntéseknél:
Kötelezettségvállaló: a miniszteri döntésnek megfe-

lelõen – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár
egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illetve az
MLI Kht. vezetõje általa megbízott személy.
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Pénzügyi ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az MLI Kht. ügyvezetõje,
MLI Kht. mûszaki igazgatója vagy az MLI Kht. vezetõje
által megbízott pályázati referens.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illet-
ve az általa megbízott személy.

Utalvány ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Érvényesítõ: az MLI Kht. vezetõje által javasolt, az
ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Pályázati rendszer mûködtetésénél:
Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi

szakállamtitkár, vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és la-
kásügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Titkárság vezetõje
vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit a
támogatási szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogo-
sult megjelöl.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illet-
ve az MLI Kht. vezetõje általa megbízott személy.

Utalvány ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Érvényesítõ: az MLI Kht. vezetõje által javasolt, az
ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Nem pályázati rendszer keretében gyakorolt dönté-
seknél:

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és la-
kásügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Titkárság vezetõje
vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit a
támogatási szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogo-
sult megjelöl.

Utalványozó: miniszter, ÖTM Lakásügyi Titkárságá-
nak a vezetõje vagy az általa kijelölt írásban felhatalma-
zott munkatárs.

XI/15/1. Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése
A területfejlesztési kölcsönök visszatérülése megneve-

zésû költségvetési soron a korábbi években megítélt
visszatérítendõ támogatások visszafizetése jelenik meg a
korábban kötött támogatási szerzõdésekben foglalt vissza-
fizetési kötelezettségek figyelembevételével. A Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi
CLXXVII. törvény 14. §-a értelmében a területfejlesztési
kölcsönök visszatérülése központosított bevétel.

V. fejezet

Korábbi évek költségvetési törvényeiben meghatározott
XI. fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
célja és az elõirányzat feletti rendelkezési jogkörök

megnevezése

A 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt, 2007. évre
elõirányzatosított fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasz-
nálásának rendjét a korábbi költségvetési törvények cím-
rendje figyelembevételével az alábbiak szerint szabályo-
zom:

XI/12/10/1/02. Határon átnyúló CBC HU02XX
Az elõirányzatból finanszírozott az országhatárok men-

tén, határon átnyúló közös projektek megvalósítása a ha-
tár-menti gazdasági és kulturális együttmûködés fejleszté-
se érdekében. A program keretében az alábbi alprogramok
valósulnak meg:

– magyar–osztrák CBC program,
– magyar–szlovén CBC program,
– magyar–román CBC program,
– magyar–szlovák CBC program.
A projektek 2005. évben fizikailag megvalósultak, a ki-

fizetések 2005. december 31-ig megtörténtek. 2006. évben
a fel nem használt elõlegek visszafizetése volt folyamat-
ban, 2007. évben a projektek utóellenõrzésével kapcsola-
tos feladatok, valamint a Phare-gála és kiadványok készí-
tésével és a zárással kapcsolatos szakértõi és egyéb kiadá-
sok valósulnak meg.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört be-
töltõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az enge-
délyokiratok tekintetében a program végrehajtásáért fele-
lõs tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és
program végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kine-
vezett pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együt-
tesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,
Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/10/1/03. Határon átnyúló CBC HU03XX
Az elõirányzatból finanszírozott az országhatárok men-

tén, határon átnyúló közös projektek megvalósítása a ha-
tár-menti gazdasági és kulturális együttmûködés fejleszté-
se érdekében. A program keretében az alábbi alprogramok
valósulnak meg:

– magyar–osztrák CBC program,
– magyar–szlovén CBC program,
– magyar–román CBC program,
– magyar–szlovák CBC program.
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A projektek 2006. évben fizikailag megvalósultak, a ki-
fizetések 2006. december 31-ig megtörténtek. 2007. évben
a fel nem használt elõlegek visszafizetése van folyamat-
ban, valamint a Phare-gála és kiadványok készítése és a
zárással, peres ügyek lezárásával kapcsolatok szakértõi és
egyéb kiadások.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az engedély-
okiratok tekintetében a program végrehajtásáért felelõs
tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és prog-
ram végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kinevezett
pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együttesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,
Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/10/1/06. Gazdasági és társadalmi kohézió erõ-
sítése HU 02XX

Az elõirányzat célja az integrált helyi fejlesztési akciók
ösztönzése. A 2002. évi területfejlesztési Phare program
keretében 3 komponensen keresztül valósultnak meg fej-
lesztések, az alábbiak szerint.

1. komponens: városi, települési, ipari és katonai terüle-
tek rehabilitációja munkahelyteremtõ tevékenységek
fejlesztése érdekében.

2. komponens: a régión belüli elérhetõséget javító köz-
úti közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

3. komponens: helyi kezdeményezéseken alapuló fog-
lalkoztatás ösztönzése.

A projektek 2006. november 30-ig fizikailag megvaló-
sultak, és a projekt-számlák kifizetésre kerültek. Az árfo-
lyamnyereségrõl a Kedvezményezetteknek 2007. évben
kell a végsõ könyvvizsgálói jelentést benyújtaniuk és az
esetleges árfolyamnyereséget visszafizetniük. Ezt követi
az EU felé történõ végsõ elszámolás és a devizaszámla le-
zárása. Emellett 2007 évben hazai társfinanszírozásból
megvalósuló feladatok vannak folyamatban, így a projek-
tek megvalósítását követõ monitoring, valamint a prog-
ramzárással kapcsolatos záró konferencia és kiadványok
elkészítése, valamint a hazai és EU auditálásokkal kapcso-
latos teendõk.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az engedély-
okiratok tekintetében a program végrehajtásáért felelõs
tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és prog-
ram végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kinevezett
pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együttesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,

Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/10/1/08. Interreg III. HU 02XX
Az elõirányzat célja a Közösségi Kezdeményezésû In-

terreg programok elõkészítése, mintaprojektek megvalósí-
tás a régiók közötti együttmûködés fejlesztésével.

A projektek 2005. évben fizikailag megvalósultak, a ki-
fizetések 2005. év végéig megtörténtek. 2006–2007. év-
ben a végsõ elszámolások, esetleges visszafizetések vala-
mint a zárással kapcsolatos feladatok vannak folyamatban.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az engedély-
okiratok tekintetében a program végrehajtásáért felelõs
tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és prog-
ram végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kinevezett
pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együttesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,
Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/10/1/09. Interreg III. HU 03XX
Az elõirányzat célja a Közösségi Kezdeményezésû In-

terreg programok elõkészítése, mintaprojektek megvalósí-
tás a régiók közötti együttmûködés fejlesztésével.

A projektek 2006. évben fizikailag megvalósultak, a ki-
fizetések 2006. november 30-ig megtörténtek. 2007. év-
ben a végsõ elszámolások, esetleges visszafizetések vala-
mint a zárással kapcsolatos feladatok vannak folyamatban.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az engedély-
okiratok tekintetében a program végrehajtásáért felelõs
tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és prog-
ram végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kinevezett
pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együttesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,
Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/10/1/10. Külsõ határok támogatása
Az elõirányzat célja az Unió külsõ határai mentén, hatá-

ron átnyúló közös projektek megvalósítása a határ-menti
gazdasági és kulturális együttmûködés fejlesztése érdeké-
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ben. A program keretében az alábbi alprogramok valósul-
nak meg:

– magyar–ukrán program,
– magyar–horvát program.
A projektek 2006. évben fizikailag megvalósultak, a ki-

fizetések 2006. november 30-ig megtörténtek. 2007. év-
ben a végsõ elszámolások, esetleges visszafizetések vala-
mint a zárással kapcsolatos feladatok vannak folyamatban.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az engedély-
okiratok tekintetében a program végrehajtásáért felelõs
tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és prog-
ram végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kinevezett
pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együttesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,
Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/10/1/11. Gazdasági és szociális kohézió erõsí-
tése HU 0008

Az elõirányzat céljai:
– a vállalkozások közötti együttmûködés erõsítése,
– a kis- és középvállalkozások beszállítói potenciáljá-

nak a növelése,
– a kis- és középvállalkozások piaci lehetõségeinek a

fejlesztése.
A szerzõdéskötési határidõ 2002. szeptember 30. volt.

A Phare támogatásra vonatkozóan a kifizetési idõszak
vége 2004. augusztus 30., a kormányzati társfinanszírozás
2007. augusztus 30-ig biztosítja a projektek után követési
tevékenységeinek támogatását.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az engedély-
okiratok tekintetében a program végrehajtásáért felelõs
tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és prog-
ram végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kinevezett
pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együttesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,
Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/10/1/13. Gazdasági és szociális kohézió erõsí-
tése HU 0105

Az elõirányzat célja, hogy a kis- és közepes vállalkozá-
sok megismerkedhessenek az elektronikus kereskedelem
elõnyeivel és mûködésével annak érdekében, hogy megfe-

lelõ attitûdöket és gondolkodásmódot vehessenek fel, va-
lamint, hogy kellõen megismerhessék azokat az elõnyö-
ket, amelyeket a meglévõ elektronikus kereskedelmi mo-
dellek használata kínálhat számukra.

A program célja az informatikai infrastruktúrát és a
web-technológiát alkalmazó kis- és középvállalkozások
fejlesztése, amit a program minõségi oktatási és tanácsadói
szolgáltatások mellett egy elektronikus piactér, e-portál
létrehozásával kíván támogatni.

A Program elemei:
1. Kis- és középvállalkozások oktatása;
2. Elektronikus portál fejlesztése és üzemeltetése;
3. Támogatott tanácsadás formájában a KKV-knak

nyújtott szakértõi segítségnyújtás;
4. PR Kampány az 1. ponttól az 3. pontig felsorolt tevé-

kenységek megismertetésére a kis- és középvállalkozások-
kal és az õket támogató szervezetekkel;

5. HVK-nak oktatási szolgáltatás nyújtása mely kereté-
ben oktatókat képeznek az elektronikus kereskedelem tré-
ning modul fenntarthatósága érdekében.

A projektek 2004–2005. évben megvalósultak,
2006–2007. évben már csak hazai társfinanszírozásból tör-
ténik kifizetés a projektek megvalósítását követõ monito-
ring feladatokra és a záró konferenciára, valamint folya-
matban van a projektek finanszírozásához átvett források-
ból fel nem használt összegek visszafizetése.

Kötelezettségvállaló: feladatismertetõ, valamint az
éves kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetében a terület-
fejlesztési és építésügyi szakállamtitkár felhatalmazásával
az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöl-
tõ személy, a támogatási szerzõdések, illetve az engedély-
okiratok tekintetében a program végrehajtásáért felelõs
tisztségviselõ (PAO), vagy a helyettese (DPAO) és prog-
ram végrehajtásáért felelõs tisztségviselõ által kinevezett
pénzügyi vezetõi munkakört betöltõ (SAO) együttesen.

Szakmai teljesítést igazoló: a PAO, a DPAO,
Utalványozó: a PAO, a DPAO,
Utalvány ellenjegyzõ: SAO,
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. PAO által kijelölt munka-

társai.

XI/12/01/04/01. Állami Támogatású Bérlakás Prog-
ram

Az elõirányzat felhasználható a 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet alapján:

– a bérlakás állomány növelésére,
– a lakóépülettömbök részbeni vagy teljes korszerûsí-

tésére, felújítására,
– az új lakóingatlanok építésére alkalmas, a 253/1997.

(XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a települések helyi építési
szabályzatában elõírtak szerint közmûvesített építési
telkek növelésére,

– az ingatlan-nyilvántartásban lakásként nyilvántartott,
továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább
egy önálló lakást magába foglaló egyházi ingatlanok kor-
szerûsítése, felújítása érdekében.
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Az elõirányzat felhasználásnál figyelembe kell venni a
7/2006-os ÖTM utasítást is.

Kötelezettségvállaló: a miniszteri döntésnek megfele-
lõen – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár
egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illetve az
MLI Kht. vezetõje általa megbízott személy.

Pénzügyi ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az MLI Kht. ügyvezetõje,
MLI Kht. mûszaki igazgató vagy az MLI Kht. vezetõje ál-
tal megbízott pályázati referens.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illet-
ve az általa megbízott személy.

Utalvány ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Érvényesítõ: az MLI Kht. vezetõje által javasolt, az
ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

XI/12/01/04/03. Lakóépületek és környezetük felújí-
tásának támogatása

Az elõirányzat felhasználható a panel, a blokk, az alagút-
zsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb elõre gyártott
technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakaré-
kos korszerûsítésére, felújítására, ezen belül: utólagos hõszi-
getelési feladatokra és épületgépészeti rendszerek korszerû-
sítésére, felújítására, épület környezetének korszerûsítésére,
továbbá egycsatornás gyûjtõkémények korszerûsítésére, fel-
újítására.

Kötelezettségvállaló: a miniszteri döntésnek megfe-
lelõen – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár
egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illetve az
MLI Kht. vezetõje általa megbízott személy.

Pénzügyi ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az MLI Kht. ügyvezetõje,
az MLI Kht mûszaki igazgatója vagy az MLI Kht. vezetõje
által megbízott pályázati referens.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az MLI Kht. ügyvezetõje, illet-
ve az általa megbízott személy.

Utalvány ellenjegyzõ: az MLI Kht. vezetõje által java-
solt, az ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

Érvényesítõ: az MLI Kht. vezetõje által javasolt, az
ÖTM PEF vezetõje által jóváhagyott személy.

XI/12/1/4/7. Cigányság lakáskörülményeinek javí-
tása

Az elõirányzat 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.

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár és a Lakásügyi Titkárság vezetõje.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és la-
kásügyi szakállamtitkár és a Lakásügyi Titkárság vezetõje
vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogosult
megjelöl.

XI/12/2/7. Kiemelt kistérségek és rétegek projektfej-
lesztése, romák társadalmi integrációját segítõ kor-
mányzati program

Az elõirányzat célját, részletes felhasználási szabályait
az országos jelentõségû területfejlesztési programokra
szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. ren-
delet állapítja meg.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, vagy a Területfejlesztési Fõosztály veze-
tõje.

Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és épí-
tésügyi szakállamtitkár, a Területfejlesztési fõosztályve-
zetõje, fõosztályvezetõ-helyettese, vagy akit a szerzõdés-
ben a kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/4/2. Megyei Területfejlesztési Tanácsok és
munkaszervezeteik mûködési kiadásai

Az elõirányzat a megyei területfejlesztési tanácsok és
munkaszervezeteik számára biztosít támogatást a terület-
fejlesztésrõl 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.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár, a Területfejlesztési Fõosztály vezetõje.

Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és épí-
tésügyi szakállamtitkár, a Területfejlesztési Fõosztály ve-
zetõje, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra
jogosult megjelöl.

XI/12/4/5. Vidékfejlesztési menedzserek foglalkozta-
tásának támogatása

Az elõirányzat a vidékfejlesztési menedzserek foglal-
koztatási költségeinek a fedezésére szolgál.

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár.

Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és épí-
tésügyi szakállamtitkár, vagy akit a szerzõdésben a kötele-
zettségvállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/5/1. Fejlesztési projektek nyilvántartási és ér-
tékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding)

Az elõirányzat finanszírozás célja a szükséges elemzé-
sek elvégzése a fejlesztési projektek vonatkozásában, azok
operatív programokhoz történõ kapcsolódási lehetõségei-
nek vizsgálata, a projektek, leendõ pályázatok beadási ide-
jének vizsgálata, mind ágazati, mind területi szempontú
elemzése, a lehívásra kerülõ uniós támogatások összegé-
nek, területi és operatív programok szerinti elõrejelzése.
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Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkár.

Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és épí-
tésügyi szakállamtitkár.

XI/12/6/2. Lakáscélú beruházások
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.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

XI/12/20/11. Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok
A katasztrófa-elhárítás során felmerülõ költségek és ká-

rok fedezetét szolgáló elõirányzat.
Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-

lamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ helyet-
tese.

XI/12/20/52. Köztisztviselõi továbbképzési rendszer
és közigazgatási vezetõképzés mûködési feltételei

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.

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ helyet-
tese.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/20/77. Önkormányzati fejlesztések kiegészítõ
támogatása

Az elõirányzat az önkormányzatok részére a SAPARD
támogatások áfa önrészének megtérítését biztosítja.

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ helyet-
tese.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettség-
vállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/20/89. Egyéb helyi önkormányzati beruházá-
sok támogatása

Az elõirányzat fedezetet biztosít a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
50. §-ának (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzati
beruházások támogatására. A támogatási összegek az érin-
tett községek, illetve városok önkormányzatai részére
támogatási szerzõdés alapján kerülnek átutalásra.

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ helyet-
tese.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettség-
vállalásra jogosult megjelöl.

XI/12/27/3. 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesít-
ményfejlesztési program

Az elõirányzat fedezetet nyújt a 2006. évi úszó EB meg-
valósításának létesítményfejlesztési feladatai ellátására.

Kötelezettségvállaló: a sport szakállamtitkár vagy fel-
hatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sportfõosztály vezetõje, vagy akit a szerzõdésben a köte-
lezettségvállalásra jogosult megjelöl.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

12.1. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre – értelemsze-
rûen egész évre is – alkalmazni szükséges.

12.2. Az utasítás hatályba lépését követõ 8 napon belül
az érintett szakállamtitkároknak jelen utasítás mellékleté-
nek kitöltésével nyilatkozniuk kell, hogy mely munkakört
betöltõ személyeknek, milyen fejezeti kezelésû elõirány-
zat terhére biztosítanak kötelezettségvállalási és szakmai
teljesítés igazolási jogkört.

A XI/12/21/2. „Társadalmi szervezetek és segítõk támo-
gatása” fejezeti kezelésû elõirányzat vonatkozásában az
ÖTM kabinetfõnökének kell jelen utasítás mellékletének
kitöltésével nyilatkoznia az elõirányzat feletti kötelezett-
ségvállalási és szakmai teljesítésigazolási jogkör gyakor-
lásáról.

Az utasítás hatályba lépését követõ 8 napon belül jelen
utasítás mellékletének kitöltésével kell nyilatkozniuk az
ÖTM Jogi és PEF vezetõinek a jogi ellenjegyzésre jogo-
sultak körérõl, a PEF vezetõjének a pénzügyi ellenjegy-
zésre, érvényesítésre, utalványozásra, utalvány ellenjegy-
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zésre jogosultak meghatározásáról is. Miniszteri írásbeli
döntés alapján átruházott kötelezettségvállalási, szakmai
teljesítés igazolási, utalványozási jogról – a döntést köve-
tõen haladéktalanul, a melléklet kitöltésével – értesíteni
kell az ÖTM PEF vezetõjét.

A PEF vezetõje évenkénti bontásban sorszámozott nyil-
vántartást vezet fejezeti kezelésû elõirányzatonként a ren-
delkezési joggyakorlásról, illetve azt betöltõ személyek-

rõl. E dokumentumokat a kiállítás évének utolsó napjától
számított öt évig meg kell õrizni.

12.3. Az utasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a 9/2006-os, a 10/2006-os és a 12/2006-os ÖTM
utasítás.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Melléklet a 6/2007. (BK 10.) ÖTM utasításhoz

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/A)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat neve:
ÁHT azonosítója:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett kötelezettségvállalásra jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két munkakört betöltõ személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatályba lépésének napja:

Kiállítás kelte:

………………………………………
szakállamtitkár

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett szakmai teljesítés igazolásra jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két munkakört betöltõ személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatályba lépésének napja:

Kiállítás kelte:

………………………………………
szakállamtitkár



Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/B)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat neve:
ÁHT azonosítója:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett jogi ellenjegyzésre jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két munkakört betöltõ személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatályba lépésének napja:

Kiállítás kelte:
………………………………………………

ÖTM sportszakállamtitkár /
ÖTM Jogi / PEF fõosztály vezetõje

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/C)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat neve:
ÁHT azonosítója:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két munkakört betöltõ személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatályba lépésének napja:

Kiállítás kelte:

…………………………………………………
ÖTM Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály

vezetõje
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Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/C)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat neve:
ÁHT azonosítója:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett utalványozásra jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két munkakört betöltõ személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatályba lépésének napja:

Kiállítás kelte:

………………………………………………
ÖTM önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár

ÖTM PEF vezetõje

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/C)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat neve:
ÁHT azonosítója:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett utalványozás ellenjegyzésére jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két munkakört betöltõ személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatályba lépésének napja:

Kiállítás kelte:

………………………………………………………
ÖTM Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály

vezetõje
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Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/C)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat neve:
ÁHT azonosítója:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett érvényesítésre jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két munkakört betöltõ személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatályba lépésének napja:

Kiállítás kelte:
……………………………………………

ÖTM Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály
vezetõje

Közlemények

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Oktatási Fõigazgatóság fõigazgatójának

pályázati felhívása
rendészeti szakvizsga-bizottsági tagságra

Az IRM Oktatási Fõigazgatóság fõigazgatója A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetõvé képzésrõl és a rendé-
szeti mestervezetõvé képzésrõl szóló 14/2006. (BK 7.) BM utasítás 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
pályázatot hirdet

rendészeti szakvizsga-bizottsági tagságra.

A RENDÉSZETI SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE, FÕBB FELADATAI

A Rendészeti Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: RSZB) egy fõ elnökbõl és kilenc albizottságból áll, melyeket
egy-egy albizottsági elnök vezet.

Az albizottságok az alábbiak:
– Közigazgatási és integrált rendészeti albizottság (közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek kötelezõ

vizsgatárgy);
– Egészségügyi-pszichológiai albizottság (rendvédelmi szervek egészségügyi-pszichológiai igazgatása szabadon vá-

lasztható vizsgatárgy);
– Gazdasági-pénzügyi albizottság (rendvédelmi szervek gazdasági-pénzügyi igazgatása szabadon választható vizs-

gatárgy);
– Határõrségi albizottság (határõrségi igazgatás szabadon választható vizsgatárgy);
– Hivatali igazgatási albizottság (rendvédelmi szervek hivatali igazgatása szabadon választható vizsgatárgy);
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– Humánigazgatási albizottság (rendvédelmi szervek humánigazgatása szabadon választható vizsgatárgy);
– Katasztrófavédelmi-tûzvédelmi albizottság (katasztrófavédelmi-tûzvédelmi igazgatás szabadon választható vizs-

gatárgy);
– Mûszaki-technikai-informatikai albizottság (rendvédelmi szervek mûszaki-technikai-informatikai igazgatása sza-

badon választható vizsgatárgy);
– Rendõrségi albizottság (rendõrségi igazgatás szabadon választható vizsgatárgy).

Az albizottságok javasolt létszáma 8–16 fõ, kivéve a Rendõrségi albizottságot (16–24 fõ), valamint a Közigazgatási és
integrált rendészeti albizottságot (24–30 fõ).

Az albizottságok tagjainak fõbb feladatai a következõk:
– az albizottsághoz tartozó vizsgatárgy vizsgakövetelményrendszerének korszerûsítése, aktualizálása;
– megbízás alapján közremûködés az egyes vizsgatárgyak tansegédleteinek megírásában;
– felkérésre vizsgabizottsági tagként, elnökként részvétel a szakvizsgáztatásban;
– részvétel az albizottsági, a rendészeti szakvizsga-bizottsági értekezleteken, módszertani felkészítéseken.

Az albizottságok és az RSZB elnökségének feladatai részletesebben a fent hivatkozott utasítás 8–9. §-ában tanulmá-
nyozhatók.

A PÁLYÁZAT HATÁLYA, BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE, CÍME

A pályázati kiírás nem egy alkalomra szól, a pályázati kérelmeket folyamatosan lehet beküldeni. A sikeres pályázók
felkérése, megbízása 2013. február 10-ig tart.

A pályázatokat személyesen lehet benyújtani, vagy futárpostával, illetve postai úton lehet beküldeni a Rendészeti
Szakvizsga Bizottság Titkárságának címére:

IRM Rendészeti és Bûnmegelõzési Intézet
Rendészeti Szakvizsga Bizottság Titkársága

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. sz. I. emelet 113. és 114. szoba

Beküldési határidõ: a Rendészeti Szakvizsga Bizottság Titkársága a bírálóbizottság ülése elõtt öt munkanappal be-
érkezett pályázatokat készíti elõ döntésre. (Abban az esetben, ha a bírálóbizottság ülésének jelen kiírásban megadott
idõpontja munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, akkor a 15-ét követõ elsõ munkanaptól visszaszámított öt munkanap a
beküldési határidõ.) A határidõn túl beérkezett pályázatok csak a bírálóbizottság következõ ülésén kerülnek sorra.

A bírálóbizottság az alábbi idõpontokban dönt a beérkezett pályázati kérelmek ügyében:
1. forduló: 2007. december 15.
2. forduló: 2008. június 15.
3. forduló: 2008. december 15.
4. forduló: 2009. június 15.
5. forduló: 2009. december 15.
6. forduló: 2010. június 15.
7. forduló: 2010. december 15.
8. forduló: 2011. június 15.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZTVÉTEL FELTÉTELEI, A PÁLYÁZATI ANYAG

A pályázaton azok
– a rendõr, határõr, polgári védelmi és tûzoltó hivatásos állományú (nyugállományú) fõtisztek, tábornokok,

vezetõk vehetnek részt, akik beosztásuknál fogva mentesülnek a rendészeti szakvizsga letétele alól, illetve rendé-
szeti szakvizsgával rendelkeznek. (Nyugállományúak esetében a nyugállományba vonulás idõpontjában betöltött
beosztást kell figyelembe venni.);

– a köztisztviselõk is részt vehetnek, akik az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztérium hivatali szervezetében a rendészeti szervek tevékenységével, felügyeletével
kapcsolatos vezetõi megbízással és közigazgatási szakvizsgával rendelkeznek, vagy annak letétele alól mentesül-
nek;
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– a pályázó által választott (albizottságnak) vizsgatárgynak megfelelõ

= szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
= legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlat;

– a pályázó munkáltatói jogkörrel rendelkezõ vezetõjének hozzájárulása a pályázaton való részvételhez.

A pályázati anyagot egy példányban kell beküldeni, és az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
– a pályázati kiíráshoz mellékelt Pályázati lapot, hiánytalanul kitöltve;
– részletes szakmai önéletrajzot és – amennyiben van – szakmai publikációs jegyzéket;
– felsõfokú iskolai végzettséget, tudományos fokozatot igazoló oklevél/oklevelek másolatát;
– jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, rendészeti szakvizsga-bizonyítvány másolatát, amennyiben rendelkezik

a pályázó ilyen dokumentummal;
– munkáltatói igazolást szolgálati/munkaviszony, munkakapcsolat fennállásáról, továbbá szakirányú szakmai gya-

korlatról.

A pályázó egy pályázati anyaggal két albizottságba nyújthatja be kérelmét, de csak egy albizottságba nyerhet fel-
vételt.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatokat az IRM Oktatási Fõigazgatóság fõigazgatójának elnökletével mûködõ és az általa felkért tagokból
álló bírálóbizottság bírálja el.

A bírálóbizottság mérlegelés nélkül elutasítja a pályázatot, ha
– a pályázó nem felel meg a kiírásban szereplõ feltételeknek;
– a pályázati anyag hiányos.

A bíráló bizottság elutasíthatja a pályázatokat abban az esetben, ha
– a pályázóval szemben szakmai kifogás/ok merülnek fel;
– az albizottságok létszámigényét meghaladó pályázati kérelem érkezik be, és ezeket a kérelmeket rangsorolva a je-

lölt a létszámkeretbõl kiszorul.

A bírálóbizottság a rangsorolásnál elõnyben részesíti azokat a pályázókat, akik
– az RSZB-ben tagok, tisztségviselõk voltak és munkájukkal az RSZB elnöksége elégedett volt;
– tudományos fokozatúak;
– jogi, közigazgatási szakvizsgával rendelkeznek;
– a szakirányú felsõfokú iskolai végzettség mellett igazolt felsõoktatási gyakorlattal, pedagógus képzettséggel és

gyakorlattal vagy elõadói, illetve vizsgáztatási gyakorlattal bírnak;
– vezetõi beosztásban dolgoznak;
– a rendvédelmi szervek országos parancsnokságain teljesítenek szolgálatot;
– nyugdíjas pályázóként (munka)viszonnyal, munkakapcsolattal rendelkeznek a rendõrség, a határõrség, a katasztró-

favédelem és az önkormányzati tûzoltóság valamely szervével.

Az IRM Oktatási Fõigazgatóság fõigazgatója a sikeresen pályázók közül tesz javaslatot az RSZB elnökének, illetve
az albizottságok elnökeinek személyére.

Az RSZB tagjait és tisztségviselõit az igazságügyi és rendészeti miniszter kéri fel feladataik ellátásra. A felkért sze-
mélyek RSZB tagságot igazoló és rendészeti szakvizsgáztatásra jogosító igazolványt kapnak.

A RENDÉSZETI SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG NÉVJEGYZÉKE

Az igazságügyi és rendészeti miniszter által felkért RSZB tagok névjegyzékét az IRM honlapján meg kell jelentetni.
A névjegyzék az alábbi adatokat tartalmazza: az albizottság megnevezése, név, rendfokozat, munkahely, beosztás.
A közzétett névjegyzéket minden pályázati forduló után frissíteni kell.
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A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A pályázattal kapcsolatos mindennemû ügyintézést, adminisztrációt és felvilágosítást a Rendészeti Szakvizsga Bizott-
ság Titkársága végez, illetve ad.

Elérhetõségek:
– dr. Kónya Józsefné titkár, tel.: városi: 391-3531; szolgálati: 38-736; e-mail: konya@bm.gov.hu,
– Kunhegyi Mária fõelõadó, tel.: városi: 391-3531; szolgálati: 38-737; e-mail: kunhegyi@bm.gov.hu.
Fax: városi: 391-3513; szolgálati: 38-713, 38-703.

A pályázatokat a bírálóbizottság és az RSZB Titkársága mindvégig bizalmasan kezeli.
A bírálóbizottság elnöke a bizottság döntésérõl három munkanapon belül értesíti az érintetteket. A benyújtott anya-

got – pályázati kérelem elutasítása esetén – tulajdonosa maradéktalanul visszakapja.
Az érdeklõdõk a rendészeti szakvizsga intézményét szabályozó BM utasítást és a szakvizsga követelményrendszerét

az IRM honlapján (www.irm.hu), valamint az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság honlapján (www.katasztro-
favedelem.hu) tekinthetik meg. Az utasítás a Belügyi Közlöny 2006/7. számában, a követelményrendszer pedig a
2005/12. számában jelent meg.

Szabó László s. k.,
fõigazgató

Melléklet az IRM Oktatási Fõigazgatóság fõigazgatójának pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI LAP
RENDÉSZETI SZAKVIZSGA-BIZOTTSÁGI TAGSÁGRA

Tisztelt bírálóbizottság!

Kérem felvételemet a ……………………………………………………………………….

……………………………………………………… albizottságba.

Név (leánykori név): …………………………………………………………………………

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………

Születési helye: ………………………………………………………………………………

Születési ideje: ……………… év ………………………………… hónap ………… nap

Cím (fõtanácsos stb.): …………………………………………………………………………

Rendfokozat: …………………………………………………………………………………

Beosztás: ………………………………………………………………………………………

Munkahely/szolgálati hely (azon belül szervezeti egység) neve, címe:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Munkahelyi telefon/fax: városi: ………………………… szolg.: …………………………
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Lakcíme (irányítószámmal) …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Lakás/mobil telefon: ………………………………………………………………………..

E-mail címe: …………………………………………………………………………………

Felsõfokú iskolai végzettség/ek: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Tudományos fokozat: ………………………………………………………………………

Az alábbi szakvizsgák közül melyikkel rendelkezik? (Megfelelõ rész aláhúzandó!)

jogi szakvizsgával közigazgatási szakvizsgával rendészeti szakvizsgával

Szakirányú szakmai gyakorlat idõtartama: ………… év

Rendelkezik-e az alábbiak közül valamelyik gyakorlattal?
(A jelenleg nem felsõoktatásban, pedagógus vagy kutatói munkakörben dolgozók töltsék ki a megfelelõ rész kiegészí-

tésével!)
– felsõoktatási gyakorlat …….. év
– pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlat ……… év
– kutatói munkakörben eltöltött gyakorlat ……….. év
– elõadói, vizsgaáztatási gyakorlat ……… év

Kelt ……………………………………………………….

……………………………………………
a pályázó aláírása

Fent nevezettnek a rendészeti szakvizsga-bizottsági tagságra szóló pályázatához hozzájárulok.

Kelt …………………………………………………………

………………………………………………
munkáltató jogkörrel rendelkezõ vezetõ aláírása

P. H.
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

1/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

Szolnok B-67 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szolnoki Víz- és
Csatornamûvek Koncessziós Zrt. (5000 Szolnok, Vízmû u. 1.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Szolnok
B-67 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezte (26/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

2/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

Fertõrákos K-28 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Sopron és Környé-
ke Víz- és Csatornamû Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.) által fenntartott és üzemeltetett Fertõrákos K-28 OKK
számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 148/Gyf/1991. számú határozatot visszavonja (618-5/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

3/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

Debrecen B-2376 OKK számú kút elismert ásványviz törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az AVE Ásványvíz
Gyártó és Forgalmazó Kft. (4034 Debrecen, Biczó István kert 66.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ
Debrecen B-2376 OKK számú kút vizének belsõ (palackozási célú) felhasználásban – „Lilla” elnevezéssel – a ter-
mészetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (202/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

4/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

a mátraderecskei Széndioxid Szárazfürdõ és Gyógyászati Központ számára gyógygázfürdõ megnevezés
használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Mátraderecske Község
Önkormányzata (3246 Mátraderecske, Hõsök tere 12.) fenntartásában és a Mofetta 2003. Kft. (3246 Mátraderecske,
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Hõsök tere 12.) üzemeltetésében mûködõ Széndioxid Szárazfürdõ és Gyógyászati Központ számára – „Mátraderecs-
kei Széndioxid Gyógygázfürdõ” elnevezéssel – a gyógygázfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte
(640/Gyf/2006.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

5/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

a Barcsi Termálközpont számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Barcs Város
Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatóság (7570 Barcs, Széchenyi út 48.) fenntartásában lévõ és üzemelte-
tésében mûködõ Barcsi Termálközpont számára – „Barcsi Gyógyfürdõ és Rekreációs Központ” elnevezéssel – a
gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (497/Gyf/2006.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából körzeti kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

6/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

Hajdúsámson K-79 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aqua-Plastech Kft.
(4251 Hajdúsámson, Diósvár dûlõ 23/A) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Hajdúsámson K-79 OKK szá-
mú kút vizének belsõ, palackozási célú felhasználásban – „Fõnix” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megneve-
zés használatát engedélyezte (27/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

7/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

Lakitelek K-54 OKK számú kút elismert ásványvíz törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az S&V ’91 Ipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 25.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ La-
kitelek K-54 OKK számú kút vizének belsõ, palackozási célú felhasználásban – „Kun-Aqua” elnevezéssel – a termé-
szetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (71/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

8/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

Bicske K-43 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Vivien Ásványvíz és
Üdítõital Zrt. (2060 Bicske, Külterület 0650/34.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Bicske K-43 OKK szá-
mú kút vizének belsõ, palackozási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(29-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

9/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

Moha K-5 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Mohai 1374 Ás-
ványvízkitermelõ és Kereskedelmi Kft. (8042 Moha, Ágnes Forrás 026/1) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ
Moha K-5 OKK számú kút vizének belsõ (palackozási célú) felhasználásban – „Mohai 1374” elnevezéssel – a termé-
szetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (634/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

10/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

a hajdúszoboszlói gyógyiszap törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungarospa Hajdúszo-
boszlói Gyógyfürdõ és Turisztikai Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1–3.) engedélyes által kitermelt iszap
gyógyászati felhasználásánál – „Hajdúszoboszlói gyógyiszap” elnevezéssel – a gyógyiszap megnevezés használatát to-
vábbra is engedélyezte (12-2/Gyf/2007.).

10. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 575



Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

11/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

a hajdúszoboszlói Hunguest Hotel Béke Gyógyszálló számára gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hunguest Hotels Zrt.
(1113 Budapest, Bartók Béla u. 152.) fenntartásában lévõ és a Hunguest Hotels Zrt. Hotel Béke (4200 Hajdúszoboszló,
Mátyás király sétány 10.) üzemeltetésében mûködõ Hunguest Hotel Béke Gyógyszálló számára - „Hunguest Hotel
Béke Gyógyszálló és Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte
(63-1/Gyf/2007.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

12/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

a hévízi Hunguest Hotel Helios Gyógyszálló számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hunguest Hotels Zrt.
(1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) fenntartásában lévõ és a Hunguest Hotels Zrt. Hotel Helios (8380 Hévíz,
Vörösmarty u. 91.) üzemeltetésében mûködõ Hunguest Hotel Helios Gyógyszálló számára – „Hunguest Hotel
Helios Gyógyszálló és Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte
(78-1/Gyf/2007.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

13/2007. (EüK. 8.) Gyf.
közleménye

Esztergom B-5 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Esztergom Város
Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) fenntartásában álló és az Esztergomi Fürdõ Zrt. (2500 Esztergom,
Táncsics Mihály u. 5.) üzemeltetésében mûködõ Esztergom B-5 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasz-
nálásánál a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezte (648-6/Gyf/2006.).
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Csolnok Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 914 595 – 914 595 983 153 – 983 153
I. Immateriális javak 1 666 – 1 666 6 084 – 6 084
II. Tárgyi eszközök 679 344 – 679 344 739 530 – 7 39 530
III. Befektetett pénzügyi eszközök 36 726 – 36 726 37 883 – 37 883
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 196 859 – 196 859 199 656 – 199 656
B) FORGÓESZKÖZÖK 59 809 – 59 809 40 303 – 40 303

I. Készletek 79 – 79 80 – 80
II. Követelések 10 279 – 10 279 8 443 – 8 443
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 40 763 – 40 763 23 963 – 23 963
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 688 – 8 688 7 817 – 7 817

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 974 404 – 974 404 1 023 456 – 1 023 456

D) SAJÁT TÕKE 911 407 – 911 407 940 056 – 940 056
1. Induló tõke 53 080 – 53 080 53 080 – 53 080
2. Tõkeváltozások 858 327 – 858 327 886 976 – 886 976
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 35 468 – 35 468 18 504 – 18 504
I. Költségvetési tartalékok 35 468 – 35 468 18 504 – 18 504
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 529 – 27 529 64 896 – 64 896
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 27 532 – 27 532
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 546 – 13 546 24 088 – 24 088
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 13 983 – 13 983 13 276 – 13 276

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 974 404 – 974 404 1 023 456 – 1 023 456

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 205 845 198 495 198 495
02. Munkaadót terhelõ járulék 63 041 60 590 60 590
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 84 882 89 058 89 048
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások 15 908 11 741 11 901
05. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 013 4 621 4 401
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 30 365 68 957 73 754
08. Felhalmozási kiadások 8 660 19 273 14 476
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 577 577
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 500 300 300
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 39 39
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 415 214 453 651 453 581
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

15. Rövid lejáratú hitelek 11 500 – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 11 500 – –
19. Pénzforgalmi kiadások 426 714 453 651 453 581
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 23 286 17 140 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –871
23. Kiadások összesen 450 000 470 791 452 710
24. Intézményi mûködési bevételek 38 591 35 508 35 508
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 167 984 171 289 168 987
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 13 966 22 578 22 579
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 1 213 1 213
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 9 200 13 853 13 854
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 9 200 13 425 13 426
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 1 000 1 000
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 2 424 2 424
32. Támogatások, kiegészítések 115 999 144 769 147 750
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 115 999 144 769 144 769
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 500 2 003 2 004
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 347 240 394 637 395 319
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 29 825 41 298 41 298
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 42 935 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 72 760 41 298 41 298
42. Pénzforgalmi bevételek 420 000 435 935 436 617
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 30 000 34 856 34 856
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –676
46. Bevételek összesen 450 000 470 791 470 797
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbözete –61 260 –41 298 –23 406
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 61 260 41 298 41 298
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 195

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 40 721 – 40 721 23 952 – 23 952
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások összevont egyenlege –5 253 – –5 253 –5 448 – –5 448
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 3 592 – 3 592 3 592 – 3 592
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 31 876 – 31 876 14 912 – 14 912
6. Finanszírozásból származó korrekciók 2 959 – 2 959 –395 – –395
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
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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

8. Vállalkozási eredménybõl felhasználás – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradványa 34 835 – 34 835 14 517 – 14 517
11. A 10.-bõl az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10.-bõl kötelezettséggel terhelt maradvány 10 987 – 10 987 14 517 – 14 517
13. A 10.-bõl szabad pénzmaradvány 23 848 – 23 848 – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat soron a Csolnok Község Önkormányzat 2006. évi egyszerûsített, összevont éves beszámolóját, an-
nak 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 az egy-
szerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kor-
mányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei
2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbíz-
ható és valós képet ad.

Garami Ferenc s. k.,
könyvvizsgáló

Hajmáskér Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 1 234 424 – 1 234 424 1 199 309 – 1 199 309
I. Immateriális javak 1 443 – 1 443 271 – 271
II. Tárgyi eszközök 979 301 – 979 301 953 792 – 953 792
III. Befektetett pénzügyi eszközök 35 450 – 35 450 34 973 – 34 973
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 218 230 – 218 230 210 273 – 210 273
B) FORGÓESZKÖZÖK 191 694 – 191 694 182 909 – 182 909

I. Készletek 116 – 116 64 – 64
II. Követelések 15 675 – 15 675 16 917 – 16 917
III. Értékpapírok 76 402 – 76 402 85 000 – 85 000
IV. Pénzeszközök 61 332 – 61 332 27 472 – 27 472
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 38 169 – 38 169 53 456 – 53 456

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 426 118 – 1 426 118 1 382 218 – 1 382 218
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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

D) SAJÁT TÕKE 1 307 910 – 1 307 910 1 293 197 – 1 293 197
1. Induló tõke 27 188 – 27 188 27 188 – 27 188
2. Tõkeváltozások 1 280 722 – 1 280 722 1 266 009 – 1 266 009

E) TARTALÉKOK 56 686 – 56 686 22 530 – 22 530
I. Költségvetési tartalékok 56 686 – 56 686 22 530 – 22 530
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 61 522 – 61 522 66 491 – 66 491
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 18 707 – 18 707 8 092 – 8 092
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 42 815 – 42 815 58 399 – 58 399

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 426 118 – 1 426 118 1 382 218 – 1 382 218

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 137 421 138 024 137 625
02. Munkaadót terhelõ járulék 41 737 43 115 43 204
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 83 058 86 750 85 355
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 27 190 25 494 25 507
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 7 730 5 674 5 674
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 22 500 9 866 9 886
08. Felhalmozási kiadások 4 320 19 087 19 007
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 7 822 1 939 1 940
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 331 778 329 949 328 178
14. Hosszú lejáratú hitelek 15 296 15 296 15 296
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 4 252 4 252
18. Finanszírozási kiadások összesen 15 296 19 548 19 548
19. Pénzforgalmi kiadások 347 074 349 497 347 726
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 55 299 – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –476
23. Kiadások összesen 402 373 349 497 347 250
24. Intézményi mûködési bevételek 12 265 17 228 17 181
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 137 279 145 985 145 847
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 23 672 36 217 36 171
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 500 1 171 1 171
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 2 674 2 672
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 672 670
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 856 672 672
32. Támogatások, kiegészítések 91 133 108 625 109 856
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 91 133 108 625 108 625
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 265 714 312 572 313 570
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 91 402 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 91 402 – –
42. Pénzforgalmi bevételek 357 116 312 572 313 570
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 45 257 36 925 55 982
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –174
46. Bevételek összesen 402 373 349 497 369 378
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –76 106 19 548 41 374
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 76 106 –19 548 –19 548
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 302

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 61 320 – 61 320 27 466 – 27 466
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –4 634 – –4 634 –4 936 – –4 936
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 54 016 – 54 016 704 – 704
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2 670 – 2 670 21 826 – 21 826
6. Finanszírozásból származó korrekciók 705 – 705 –969 – –969
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

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

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 3 375 – 3 375 20 857 – 20 857
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 20. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – – – – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 3 375 – 3 375 20 857 – 20 857

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Hajmáskér Önkormányzat 2006. évi egyszerûsített, összevont éves beszámolóját, annak ré-
szeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglal-
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tak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsí-
tett éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormány-
rendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2006.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és
valós képet ad.

Kiss Péter s. k.,
könyvvizsgáló

Herend Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 1 622 008 – 1 622 008 1 600 582 – 1 600 582
I. Immateriális javak 183 – 183 1 283 – 1 283
II. Tárgyi eszközök 1 601 007 – 1 601 007 1 578 816 – 1 578 816
III. Befektetett pénzügyi eszközök 18 996 – 18 996 18 780 – 18 780
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 1 822 – 1 822 1 703 – 1 703
B) FORGÓESZKÖZÖK 31 161 – 31 161 50 837 – 50 837

I. Készletek 313 – 313 169 – 169
II. Követelések 8 359 – 8 359 22 514 – 22 514
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 9 333 – 9 333 15 935 – 15 935
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 156 – 13 156 12 219 – 12 219

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 653 169 – 1 653 169 1 651 419 – 1 651 419

D) SAJÁT TÕKE 1 478 454 – 1 478 454 1 467 111 – 1 467 111
1. Induló tõke 171 005 – 171 005 171 005 – 171 005
2. Tõkeváltozások 1 307 449 – 1 307 449 1 296 106 – 1 296 106
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 8 229 – 8 229 13 677 – 13 677
I. Költségvetési tartalékok 8 229 – 8 229 13 677 – 13 677
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 167 986 – 167 986 170 631 – 170 631
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 127 437 – 127 437 133 495 – 133 495
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 26 789 – 26 289 22 659 – 22 659
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 260 – 14 260 14 477 – 14 477

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 654 669 – 1 654 669 1 651 419 – 1 651 419
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 237 962 248 981 247 317
02. Munkaadókat terhelõ járulék 73 821 76 854 76 567
03. Dologi kiadások 103 736 104 724 103 583
04. Mûködési kiadások összesen 415 519 430 559 427 467
05. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 35 740 42 025 41 662
06. Felújítás 8 000 10 164 1 766
07. Felhalmozási kiadások 1 561 2 711 2 711
08. Felhalmozási pénzeszköz-átadás – 1 265 1 265
09. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 460 820 486 724 474 871
10. Hitelek és kölcsönök kiadásai 16 600 16 660 16 660
11. Értékpapírok kiadásai – – –
12. Finanszírozási kiadások összesen 16 600 16 660 16 660
13. Pénzforgalmi kiadások 477 420 503 384 491 531
14. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 020 3 020 –
15. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –937
16. Kiadások összesen 480 440 506 404 490 594
17. Mûködési bevételek 245 525 256 667 256 077
18 Intézményi mûködési bevételek 25 165 22 972 22 771
19. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 220 360 233 695 233 306
20. Támogatás értékû bevételek 49 477 50 241 49 881
21. 18.-ból mûködési célú 49 477 49 973 49 713
22. 18.-ból felhalmozási célú – 268 168
23. Végleges pénzeszköz átvétel – 1 486 1 486
24. 21-bõl mûködési célú – 1 486 1 486
25. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 13 788 6 572 6 472
26. 23.-ból önkorm. sajátos felhalm. és tõkebev. 262 262 162
27. Támogatás és átvett pénzeszközök 135 056 182 298 182 758
28. 25.-bõl önkorm. költségvetési támogatása 135 056 182 298 182 298
29. Támogatási kölcsönök visszatérülése 210 305 305
30. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 444 056 497 569 496 979
31. Hitelek, kölcsönök bevételei 36 231 – –
32. Értékpapírok bevételei – – –
33. Finanszírozási bevételek összesen 36 231 – –
34. Pénzforgalmi bevételek összesen 480 287 497 569 496 979
35. Pénzforgalom nélküli bevételek 153 8 835 659
36. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 217
37. Bevételek összesen 480 440 506 404 497 855
38. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –19 631 16 660 22 767
39. Finanszírozási mûveletek eredménye 19 631 –16 660 –16 660
40. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
41. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – 1 154

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 9 333 15 935
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások –1 104 –2 258
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa – 11 472
4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 8 229 2 205
5. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt –225 –1 633
6. Költségvetési kutalás kiutalatlan támogatás miatt 678 –
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Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

7. Költségvetési pénzmaradvány 8 682 572
8. Módosított pénzmaradvány 8 682 572
9. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8 682 572

10. Szabad pénzmaradvány – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Herend Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint – figyelemmel az államháztartás gazdálkodásának, jogszabályi elõírásainak sajátosságaira – felülvizsgáltam.

Mindezen alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az önkormányzat az egyszerûsített éves
beszámolóját a számviteli törvényben, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sa-
játosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakés az általános, számviteli alapelvek
szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló Herend Város Önkormányzatának 2006. december 31-én fenn-
álló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. A szöveges kiegészítõ melléklet az éves
költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Bauerné Poór Vilma s. k.,
könyvvizsgáló

Hidasnémeti Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 423 176 – 423 176 539 138 – 539 138
I. Immateriális javak 1 537 – 1 537 2 585 – 2 585
II. Tárgyi eszközök 399 518 – 399 518 514 112 – 514 112
III. Befektetett pénzügyi eszközök 22 121 – 22 121 22 441 – 22 441
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 18 562 – 18 562 24 029 – 24 029

I. Készletek 426 – 426 427 – 427
II. Követelések 911 – 911 595 – 595
III. Értékpapírok 74 – 74 74 – 74
IV. Pénzeszközök 10 279 – 10 279 16 544 – 16 544
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 872 – 6 872 6 389 – 6 389

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 441 738 – 441 738 563 167 – 563 167

D) SAJÁT TÕKE 368 192 – 368 192 502 419 – 502 419
1. Induló tõke 32 425 – 32 425 32 425 – 32 425
2. Tõkeváltozások 335 767 – 335 767 469 994 – 469 994
3. Értékelési tartalék – – – – – –
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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

E) TARTALÉKOK 7 074 – 7 074 12 914 – 12 914
I. Költségvetési tartalékok 7 074 – 7 074 12 914 – 12 914
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 66 472 – 66 472 47 834 – 47 834
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 491 – 5 491 16 406 – 16 406
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 50 904 – 50 904 21 409 – 21 409
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 077 – 10 077 10 019 – 10 019

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 441 738 – 441 738 536 167 – 563 167

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 129 892 135 917 135 045
02. Munkaadókat terhelõ járulék 42 112 43 977 44 020
03. Dologi kiadások 61 251 82 448 80 925
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatások 43 656 45 895 40 645
05. Végleges pénzeszközátadások 2 140 2 236 2 176
06. Ellátottak juttatásai – – –
07. Felújítás 7 528 79 357 79 281
08. Felhalmozási kiadások 349 427 354 589 68 860
09. Felhalm. cél támogatásértékû kiadások, egyéb támogatások – 6 494 810
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadások – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 636 006 750 913 451 762
14. Hosszú lejáratú hitelek 48 000 48 000 48 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 48 000 48 000 48 000
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 684 006 798 913 499 762
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 495 495 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –483
23. Kiadások összesen (19+…+22) 684 501 799 408 499 279
24. Intézményi mûködési bevételek 16 557 18 890 20 491
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 76 123 77 489 84 339
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 32 786 47 857 44 605
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvételek 18 601 601
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 7 064 6 923 7 241
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 141 – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 98 065 159 379 159 641
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 287 100 287 100 14
32. Támogatások, kiegészítések 133 585 172 124 172 702
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 133 585 172 124 172 124
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+…+28+30+31+32+34+35) 651 298 770 363 489 634

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 7 187 19 154 15 968
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 26 016 2 236 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 33 203 21 390 15 968
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 684 501 791 753 505 602
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 7 655 7 655
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –58
46. Bevételek összesen (42+…+45) 684 501 799 408 513 199
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] 14 797 26 610 45 527
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) –14 797 –26 610 –32 032
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (45–22) – – –541

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 10 279 – 10 279 16 544 – 16 544
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege (±) –3 205 – –3 205 –3 630 – –3 630
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok marad-

ványa (–) – – – –3 – –3
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 7 074 – 7 074 12 917 – 12 917
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) – – – – – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 1 – 1 –8 121 – –8 121
8. A vállalkozási tevékenységbõl eredményébõl

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

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 7 075 – 7 075 4 796 – 4 796
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 832 – 832 1 507 – 1 507
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 787 – 1 787 3 257 – 3 257
13. Szabad pénzmaradvány 4 456 – 4 456 32 – 32

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Hidasnémeti Község Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített, költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
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és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Hidasnémeti Községi Önkor-
mányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásában, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban
szereplõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival nincsenek összhangban.

Véleményem korlátozása nélkül felhívjuk Hidasnémeti Községi Önkormányzat vezetõinek figyelmét a következõkre:
– a vagyonnyilvántartást úgy kell kialakítani – figyelemmel az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl, szóló 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.)
Korm. rendelet elõírásaira – hogy a kataszteri nyilvántartás adatai a számviteli nyilvántartások adataival egyezõek le-
gyenek.

Gyõrffyi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Kisláng Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 999 706 – 999 706 1 037 890 7 328 1 045 218
I. Immateriális javak 4 058 – 4 058 1 651 – 1 651
II. Tárgyi eszközök 958 585 – 958 585 1 000 229 7 328 1 007 557
III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 153 – 5 153 5 116 – 5 116
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 31 910 – 31 910 30 894 – 30 894
B) FORGÓESZKÖZÖK 42 600 – 42 600 30 187 – 30 187

I. Készletek 259 – 259 368 – 368
II. Követelések 5 938 – 5 938 11 999 – 11 999
III. Értékpapírok 12 052 – 12 052 – – –
IV. Pénzeszközök 14 697 – 14 697 8 133 – 8 133
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 654 – 9 654 9 687 – 9 687

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 042 306 – 1 042 306 1 068 077 7 328 1 075 405

D) SAJÁT TÕKE 1 003 187 – 1 003 187 1 021 785 7 328 1 029 113
1. Induló tõke 30 459 – 30 459 30 459 – 30 459
2. Tõkeváltozások 972 728 – 972 728 991 326 7 328 998 654

E) TARTALÉKOK 11 183 – 11 183 5 317 – 5 317
I. Költségvetési tartalékok 11 183 – 11 183 5 317 – 5 317
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 936 – 27 936 40 975 – 40 975
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 14 000 – 14 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 768 – 14 768 14 472 – 14 472
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 13 168 – 13 168 12 503 – 12 503

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 042 306 – 1 042 306 1 068 077 7 328 1 075 405
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 155 635 158 986 156 583
02. Munkaadót terhelõ járulék 49 495 50 943 50 619
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 80 220 88 377 87 104
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 32 956 33 619 29 314
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 2 265 3 334 3 230
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 348 623 714
07. Felújítás 62 968 72 079 72 421
08. Felhalmozási kiadások 1 662 2 138 2 680
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás –3 156 3 156 2 956
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 3 800 3 000 2 000
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 392 505 416 255 407 621
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 1 500 1 500 1 500
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 1 500 1 500 1 500
19. Pénzforgalmi kiadások 394 005 417 755 409 121
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 607 607 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 33
23. Kiadások összesen 394 612 418 362 409 154
24. Intézményi mûködési bevételek 22 776 30 863 30 941
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 131 882 132 887 131 247
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 10 225 17 817 17 513
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 947 797
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 650 1 127 938
29. Ebbõl önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 650 1 127 836
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 44 287 36 639 34 770
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 150 300
32. Támogatások, kiegészítések 135 204 157 207 157 207
33. Ebbõl önkormányzatok költségvetési támogatása 135 204 157 207 157 207
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 200 2 490 2 490
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 347 224 380 127 376 203
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 9 000 10 000 10 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 15 254 5 000 5 000
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 12 052 12 052 12 052
41. Finanszírozási bevételek összesen 36 306 27 052 27 052
42. Pénzforgalmi bevételek 383 530 407 179 403 255
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 082 11 183 11 183
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –665
46. Bevételek összesen 394 612 418 362 413 773
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –34 806 –25 552 –20 235
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 34 806 25 552 25 552
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –698
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 14 697 – 14 597 8 133 – 8 133
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –3 514 – –3 514 –2 816 – –2 816
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 11 183 – 11 183 5 317 – 5 317
6. Finanszírozásból származó korrekciók –929 – –929 –2 885 – –2 885
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

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

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 10 254 – 10 254 2 432 – 2 432
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzm. 10 254 – 10 254 2 432 – 2 432

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kisláng Község Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített, összevont éves beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a
vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint – az elõzõ szakaszban ismertetet ténynek a beszámolóra gyakorolt hatáa kivételével – az egysze-
rûsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2006. december 31-én fenn-
álló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya s. k.,
könyvvizsgáló
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Kunhegyes Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 1 429 692 – 1 429 692 1 955 583 – 1 955 583
I. Immateriális javak 11 042 – 11 042 9 345 – 9 345
II. Tárgyi eszközök 1 259 117 – 1 259 117 1 787 662 – 1 787 662
III. Befektetett pénzügyi eszközök 145 200 – 145 200 149 249 – 149 249
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 14 333 – 14 333 9 327 – 9 327
B) FORGÓESZKÖZÖK 162 925 – 162 925 310 032 – 310 032

I. Készletek 733 – 733 2 497 – 2 497
II. Követelések 34 125 – 34 125 40 852 – 40 852
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 87 384 – 87 384 219 228 – 219 228
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 40 683 – 40 683 47 455 – 47 455

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 592 617 – 1 592 617 2 265 615 – 2 265 615

D) SAJÁT TÕKE 1 083 596 – 1 083 596 1 238 760 – 1 238 760
1. Induló tõke 230 073 – 230 073 230 073 – 230 073
2. Tõkeváltozások 853 523 – 853 523 1 008 687 – 1 008 687
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 63 725 – 63 725 197 314 – 197 314
I. Költségvetési tartalékok 63 725 – 63 725 197 314 – 197 314
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 445 296 – 445 296 829 541 – 829 541
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 59 368 – 59 368 192 717 – 192 717
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 321 586 – 321 586 567 455 – 567 455
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 64 342 – 64 342 69 369 – 69 369

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 592 617 – 1 592 617 2 265 615 – 2 265 615

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 887 751 875 834 861 449
02. Munkaadót terhelõ járulék 284 730 280 602 274 134
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 381 183 427 502 385 694
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 183 070 136 995 129 314
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 73 182 184 847 177 162
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 4 504 3 691
07. Felújítás 75 986 156 728 57 946
08. Felhalmozási kiadások 238 229 540 183 530 656
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 73 73 73
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 15 167 210 399 75 243
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 250 6 450 6 189
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 250 250 160
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 2 141 971 2 824 367 2 501 711
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

15. Rövid lejáratú hitelek 179 000 – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 179 000 – –
19. Pénzforgalmi kiadások (13+…+18) 2 320 971 2 824 367 2 501 711
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 10 155 5 860 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 6 772
23. Kiadások összesen (19+…+22) 2 331 126 2 830 227 2 508 483
24. Intézményi mûködési bevételek 113 939 119 797 123 323
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 554 771 551 557 558 995
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 119 631 90 565 90 922
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 529 5 551 5 556
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 20 205 15 647 245
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 7 168
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 5 184 97 684 97 683
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 98 850 111 829 112 018
32. Támogatások, kiegészítések 794 153 1 495 887 1 503 602
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 794 153 1 495 887 1 495 887
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 156 156 136
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 127 127 30
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 1 707 545 2 488 800 2 492 510
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 164 184 115 609 115 609
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 459 397 162 755 27 181
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 623 581 278 364 142 790
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 2 331 126 2 767 164 2 635 300
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 63 063 70 807
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 4 483
46. Bevételek összesen (42+…+45) 2 331 126 2 830 227 2 710 590
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20) –444 581 –278 364 61 606
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 444 581 278 364 142 790
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – –2 289

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 87 243 – 87 243 218 543 – 218 543
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege (±) –23 518 – –23 518 –21 229 – –21 229
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok marad-

ványa (–) –7 090 – –7 090 637 – 637
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 70 815 – 70 815 196 677 – 196 677
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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

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –435 – –435 –1 638 – –1 638
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. Vállalkozási eredménybõl felhasználás – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel (±) –7 567 – –7 567 –4 372 – –4 372
10. Módosított pénzmaradványa (5±6±+8±9) 62 813 – 62 813 190 667 – 190 667
11. 10.-bõl egészségbizt. alapból folyósított

pénzeszk. maradványa – – – – – –
12. 10.-bõl kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 70 380 – 70 380 195 039 – 195 039
13. 10.-bõl szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kunhegyes Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedel-
mi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Gellén Olivérné s. k.,
könyvvizsgáló

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 3 990 981 – – 4 037 163 – –
I. Immateriális javak 28 405 – – 37 553 – –
II. Tárgyi eszközök 3 832 249 – – 3 838 862 – –
III. Befektetett pénzügyi eszközök 130 327 – – 160 748 – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –

592 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 10. szám



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

B) FORGÓESZKÖZÖK 198 872 – – 225 281 – –
I. Készletek 5 838 – – 4 803 – –
II. Követelések 62 833 – – 83 851 – –
III. Értékpapírok 113 – – 15 221 – –
IV. Pénzeszközök 5 989 – – 11 632 – –
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 124 099 – – 109 774 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 189 853 – – 4 262 444 – –

D) SAJÁT TÕKE 4 018 911 – – 4 076 771 – –
1. Induló tõke 436 286 – – 436 286 – –
2. Tõkeváltozások 3 582 625 – – 3 640 485 – –

E) TARTALÉKOK 70 168 – – 61 118 – –
I. Költségvetési tartalékok 70 168 – – 61 118 – –
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 100 774 – – 124 555 – –
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 566 – – 2 919 – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 39 181 – – 61 267 – –
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 60 027 – – 60 376 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 189 853 – – 4 262 444 – –

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 719 582 737 100 728 763
02. Munkaadókat terhelõ járulék 227 580 232 733 236 130
03. Dologi kiadások 324 212 360 964 393 586
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 723 705 813 206 880 822
05. Ellátottak juttatásai 3 369 6 496 6 030
06. Felújítás 90 561 51 839 40 274
07. Felhalmozási kiadások 197 219 185 822 119 332
08. Hitelek és kölcsönök kiadásai 2 280 2 280 123 080
09. Értékpapírok kiadásai – – 15 108
10. Pénzforgalmi kiadások (01+…+09) 2 288 508 2 390 440 2 543 125
11. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 3 048 3 048 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –14 325
13. Kiadások összesen (10+11+12) 2 291 556 2 393 488 2 528 800
14. Intézményi mûködési bevételek 166 550 205 901 182 371
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 663 287 670 282 688 033
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 177 757 75 290 68 742
17. 16.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
18. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 1 173 818 1 335 365 1 327 814
19. 18.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása – – –
20. Hitelek és kölcsönök bevételei 99 910 50 831 206 878
21. Értékpapírok bevételei 4 437 4 437 19 286
22. Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21) 2 285 759 2 342 106 2 493 124
23. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 797 48 334 40 951
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 350
25. Bevételek összesen (22+23+24) 2 292 556 2 390 440 2 534 425
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 5 989 – – 11 614 – –
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege (±) 64 179 – – 49 504 – –
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa (–) –25 005 – – –25 005 – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 95 173 – – 86 123 – –
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –3 975 – – – – –
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) 91 198 – – 36 113 – –
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kunszentmiklós Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített beszámolójának könyv-
vizsgálata eredményeképpen megállapítottam, hogy a mérleg és pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás, ered-
ménykimutatás az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetérõl megbízható, valós képet nyújt, illetve azokat a szám-
viteli elvek (2000. évi C. tv.), valamint a költségvetési gazdálkodásról, illetve beszámolási és könyvvezetési kötelezett-
ségének sajátosságairól szóló 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet, a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelettel, 307/2004.
(XII. 27.) Korm. rendelettel, a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelettel, illetve a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelettel
módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt elõírások betartásával készítették el.

Somogyi Lajos s. k.,
könyvvizsgáló
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Mohács Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 23 439 994 24 513 149
I. Immateriális javak 153 978 174 528

II. Tárgyi eszközök 20 486 156 21 425 332
III. Befektetett pénzügyi eszközök 471 630 619 170
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2 328 210 2 294 119

B) FORGÓESZKÖZÖK 553 828 1 421 894
I. Készletek 26 693 15 652

II. Követelések 97 044 441 339
III. Értékpapírok 32 988 23 063
IV. Pénzeszközök 310 807 875 442
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 86 296 66 398

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 23 993 822 25 935 043

D)SAJÁT TÕKE 23 410 885 24 466 529
1. Induló tõke 466 704 466 704
2. Tõkeváltozások 21 286 976 22 382 729
3. Értékelési tartalék 1 657 205 1 617 096

E)TARTALÉKOK 114 922 743 959
I. Költségvetési tartalékok 114 922 743 959

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 468 015 724 555

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 40 555 279 614
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 145 733 247 710

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 281 727 197 231

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 23 993 822 25 935 043

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 2 733 695 2 760 352 2 717 532
02. Munkaadókat terhelõ járulék 859 128 873 296 858 845
03. Dologi kiadások 1 411 369 1 951 268 1 922 464
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 74 120 377 783 380 188
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 98 470 135 827 132 398
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 139 10 196 10 660
07. Felújítás 406 985 379 990 328 071
08. Felhalmozási kiadások 4 172 795 3 651 588 2 029 065
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 19 790 30 637 28 305
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 228 550 237 828 16 645
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – 172 000 173 100
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 850 7 074
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 10 011 041 10 581 615 8 604 347
14. Hosszú lejáratú hitelek 14 000 14 000 15 395
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – 2 912
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 14 000 14 000 18 307
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 10 025 041 10 595 615 8 622 654
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 413 161 445 831 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –19 898
23. Kiadások összesen (19+…+22) 10 438 202 11 041 446 8 602 756
24. Intézményi mûködési bevételek 623 322 1 091 527 1 141 287
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 740 999 1 723 303 1 742 645
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 2 072 788 2 290 807 2 280 801
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 6 644 13 840 24 126
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 700 763 1 813 032 1 807 100
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 91 500 93 120 68 010
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 114 295 624 686 508 335
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 3 404 879 1 461 057 51 792
32. Támogatások, kiegészítések 1 043 969 1 410 080 1 407 680
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 043 969 1 410 080 1 407 680
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – 11 041 15 521
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 850 5 422
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 9 707 659 10 440 123 8 984 709
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 643 115 346 752 254 145
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 87 428 109 321 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 32 988 12 837
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 730 543 489 061 266 982
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 10 438 202 10 929 184 9 251 691
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 112 262 112 262
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –85 068
46. Bevételek összesen (42+…+45) 10 438 202 11 041 446 9 278 885
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –716 543 –475 061 492 624
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 716 543 475 061 248 675
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – –65 170

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 307 664 871 531
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (±) –192 742 –127 572
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa (–) 10 753 –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–) – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2–3–4) 104 169 743 959
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –9 531 –36 848
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) 94 638 707 111
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. 10.-bõl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 93 053 707 111
13. 10.-bõl szabad pénzmaradvány 1 946 –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Mohács Város Önkormányzatának 2006. évi beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizs-
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gáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli tör-
vényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint a 2006. évi beszámoló Mohács Város Önkormányzatának 2006. december 31-én fennálló vagyo-
ni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

A képviselõ-testületnek 25 935 043 E Ft mérlegfõösszeggel, 9 363 953 E Ft bevételi és 8 622 654 E Ft kiadási fõ-
összeggel javaslom az éves költségvetési beszámoló elfogadását.

Faddi László s. k.,
könyvvizsgáló

Sóly Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 237 860 – 237 860 233 260 – 233 260
I. Immateriális javak – – – – – –
II. Tárgyi eszközök 237 610 – 237 610 103 549 – 103 549
III. Befektetett pénzügyi eszközök 250 – 250 920 – 920
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – 128 791 – 128 791
B) FORGÓESZKÖZÖK 36 852 – 36 852 37 705 – 37 705

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 11 484 – 11 484 11 752 – 11 752
III. Értékpapírok 8 000 – 8 000 8 356 – 8 356
IV. Pénzeszközök 8 483 – 8 483 5 573 – 5 573
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 885 – 8 885 12 024 – 12 024

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 274 712 – 274 712 270 965 – 270 965

D) SAJÁT TÕKE 246 660 – 246 660 244 149 – 244 149
1. Induló tõke 3 308 – 3 308 3 308 – 3 308
2. Tõkeváltozások 243 352 – 243 352 240 841 – 240 841
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 7 601 – 7 601 5 019 – 5 019
I. Költségvetési tartalékok 7 601 – 7 601 5 019 – 5 019
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 20 451 – 20 451 21 797 – 21 797
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 067 – 6 607 4 280 – 4 280
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 617 – 4 617 4 938 – 4 938
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 767 – 9 767 12 579 – 12 579

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 274 712 – 274 712 270 965 – 270 965
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 3 376 3 827 3 822
02. Munkaadókat terhelõ járulék 1 116 1 173 1 173
03. Dologi kiadások 9 892 10 387 10 389
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 6 660 6 641 6 641
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 5 211 3 150 3 149
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 200 – –
08. Felhalmozási kiadások 11 000 751 751
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 785 684 684
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 38 180 26 613 26 609
14. Hosszú lejáratú hitelek 1 527 1 527 1 527
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 1 527 1 527 1 527
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 39 707 28 140 28 136
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 767 5 076 5 019
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –
23. Kiadások összesen (19+…+22) 41 474 33 216 33 155
24. Intézményi mûködési bevételek 160 352 351
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 20 160 21 826 21 764
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 498 737
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 480 30 30
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 5 5
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 1 250 952 952
32. Támogatások, kiegészítések 947 1 715 1 715
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 947 1 715 1 715
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 22 997 25 378 25 554
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 000 – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 8 000 – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 10 000 – –
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 32 997 25 378 25 554
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 8 477 7 838 7 601
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –
46. Bevételek összesen (42+…+45) 41 474 33 216 33 155
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetésitöbblet (+)] –8 473 1 527 1 527
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 8 473 –1 527 –1 527
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – –
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 8 477 – 8 477 5 497 – 5 497
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege (±) –876 – –876 –478 – –478
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa (–) – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 7 601 – 7 601 5 019 – 5 109
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 237 – 237 15 – 15
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) 7 838 – 7 838 5 034 – 5 034
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány – – – – – –
13. Szabad pénzmaradvány 7 838 – 7 838 5 034 – 5 034

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Sóly Község Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített, összevont éves beszámolóját, an-
nak 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 az egy-
szerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kor-
mányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat 2006. évi költségvetés teljesítésérõl, a 2006.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és
valós képet ad.

Kiss Péter s. k.,
könyvvizsgáló
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Tápiószõlõs Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 659 504 – 659 504 679 919 – 679 919
I. Immateriális javak 7 531 – 7 531 11 753 – 11 753
II. Tárgyi eszközök 648 732 – 648 732 665 015 – 665 015
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 241 – 3 241 3 151 – 3 151
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 42 429 – 42 429 34 511 – 34 511

I. Készletek 2 899 – 2 899 3 021 – 3 021
II. Követelések 33 502 – 33 502 12 810 – 12 810
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 3 805 – 3 805 1 739 – 1 739
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 223 – 2 223 16 941 – 16 941

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 701 933 – 701 933 714 430 – 714 430

D) SAJÁT TÕKE 605 293 – 605 293 645 346 – 645 346
1. Induló tõke 59 458 – 59 458 59 458 – 59 458
2. Tõkeváltozások 545 835 – 545 835 585 888 – 585 888
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 877 – 5 877 –2 377 – –2 377
I. Költségvetési tartalékok 5 877 – 5 877 –2 377 – –2 377
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 90 763 – 90 763 71 461 – 71 461
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 15 936 – 15 936 6 176 – 6 176
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 74 676 – 74 676 44 228 – 44 228
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 151 – 151 21 057 – 21 057

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 701 933 – 701 933 714 430 – 714 430

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 213 386 206 790 190 230
02. Munkaadókat terhelõ járulék 69 053 67 472 63 201
03. Dologi kiadások 117 704 141 553 124 032
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 38 411 37 868 53 790
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – 6 630
06. Ellátottak juttatásai – – –
07. Felújítás 850 325 1 849
08. Felhalmozási kiadások 6 120 30 569 47 599
09. Felhalm. célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatások 3 500 3 500 3 759
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadások – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – 779
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

12. Rövid lejáratú kölcsök nyújtása 200 200 –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 449 224 478 283 485 869
14. Hosszú lejáratú hitelek 31 916 31 916 28 185
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 31 916 31 916 28 185
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 481 140 510 199 514 054
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 139 1 139 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 14 718
23. Kiadások összesen (19+…+22) 482 279 511 338 528 772
24. Intézményi mûködési bevételek 55 719 62 549 63 018
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 206 133 211 605 210 810
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 14 302 17 796 17 770
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 2 155 1 963
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 34 5 597 5 597
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 34 5398 5 398
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 39 754 39 754 39 754
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 6 770 6 860
32. Támogatások, kiegészítések 148 751 147 115 149 758
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 148 751 147 115 147 115
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 588 999 999
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 465 281 494 340 496 529
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 16 998 16 998 2 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – 7 271
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 16 998 16 998 9 271
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 482 279 511 338 505 800
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 19 306
46. Bevételek összesen (42+…+45) 482 279 511 338 526 106
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] 14 918 14 918 10 660
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) –14 918 –14 918 –18 914
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – 4 588

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 3 805 – 3 805 139 – 139
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege (±) 2 072 – 2 072 –2 516 – –2 516
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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

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa (–) – – – –7 878 – –7 878

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (–) – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4) 5 877 – 5 877 5 501 – 5 501

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –9 562 – –9 562 142 – 142
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) –3 685 – –3 685 5 643 – 5 643
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány – – – 5 643 – 5 643
13. Szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során önkormányzat egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizs-
gáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a
számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-
gairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Tápiószõlõs Község Önkormányzata 2006. de-
cember 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Kiss Ferenc s. k.,
könyvvizsgáló

Türje Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

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 645 633 – 645 633 688 770 – 688 770
I. Immateriális javak 5 640 – 5 640 2 522 – 2 522
II. Tárgyi eszközök 472 387 – 472 387 523 756 – 523 756
III. Befektetett pénzügyi eszközök 29 629 – 29 629 28 922 – 28 922
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 137 977 – 137 977 133 570 – 133 570
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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

B) FORGÓESZKÖZÖK 27 928 – 27 928 18 104 – 18 104
I. Készletek 656 – 656 588 – 588
II. Követelések 9 002 – 9 002 5 009 – 5 009
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 10 258 – 10 258 4 790 – 4 790
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 012 – 8 012 7 717 – 7 717

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 673 561 – 673 561 706 874 – 706 874

D) SAJÁT TÕKE 606 326 – 606 326 656 548 – 656 548
1. Induló tõke 28 352 – 28 352 28 352 – 28 352
2. Tõkeváltozások 577 974 – 577 974 628 196 – 628 196
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 9 028 – 9 028 4 608 – 4 608
I. Költségvetési tartalékok 9 028 – 9 028 4 608 – 4 608
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 58 207 – 58 207 45 718 – 45 718
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 387 – 5 387 17 199 – 17 199
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 43 578 – 43 578 20 620 – 20 620
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 242 – 9 242 7 899 – 7 899

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 673 561 – 673 561 706 874 – 706 874

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 144 241 147 790 139 360
02. Munkaadót terhelõ járulék 44 357 45 282 43 459
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 48 918 61 598 67 325
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 36 268 37 854 43 043
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 15 148 14 507 15 619
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 52 746 57 922 51 481
08. Felhalmozási kiadások 5 700 5 245 8 307
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 8 016 7 803 7 803
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 110 166 167
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 800 800 700
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 356 304 378 967 376 264
14. Hosszú lejáratú hitelek 21 570 2 349 7 336
15. Rövid lejáratú hitelek 3 763 5 653 2 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 25 333 8 002 9 336
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 381 637 386 969 385 600
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 745 11 077 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –295
23. Kiadások összesen (19+…+22) 389 382 398 046 385 305
24. Intézményi mûködési bevételek 18 375 20 199 19 876
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 106 908 106 868 103 395
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 44 165 56 378 54 598
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 220 1 317 718
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 17 350 18 602 17 532
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 10 850 12 102 10 782
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 28 187 7 474 18 055
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 500 5 981 8 018
32. Támogatások, kiegészítések 87 143 127 363 131 692
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 87 143 127 363 127 363
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 088 1 088 849
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 303 936 345 270 354 733
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 32 710 32 710 20 110
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 42 194 9 524 4 837
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 500 1 500 1 500
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 76 404 43 734 26 447
42. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 380 340 389 004 381 180
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 042 9 042 9 028
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –1 343
46. Bevételek összesen (26+27+28) 389 382 398 046 388 865
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] –51 071 –35 732 –12 503
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 51 071 35 732 17 111
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –1 048

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

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 10 258 – 10 258 4 790 – 4 790
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege (±) –1 230 – –1 230 –182 – –182
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok marad-

ványa (–) 2 022 – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) – – – – – –
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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

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4) 7 006 – 7 006 4 608 – 4 608

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –1 287 – –1 287 –1 637 – –1 637
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) 5 719 – 5 719 2 971 – 2 971
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. 10.-bõl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 5 719 – 5 719 2 971 – 2 971
13. 10.-bõl szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az önkormányzat egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felül-
vizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költség-
vetési beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, valamint a módosított 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak alapján készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló a Türje Község Önkormányzata 2006. évi költ-
ségvetési elõirányzatok, azok teljesítésérõl december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetének, a költ-
ségvetési feladatmutatók és normatívák alakulásáról, a költségvetés támogatások elszámolásáról megbízható és valós
képet ad.

Bajor László s. k.,
könyvvizsgáló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatot hirdet

a Csongrád Megyei Földhivatal
(6720 Szeged, Horváth Mihály út 1/B)

hivatalvezetõi munkakörének betöltésére

A Csongrád Megyei Földhivatal vezetõjének fõbb fel-
adatai:

– gondoskodik a Csongrád Megyei Földhivatal és az
alárendeltségébe tartozó körzeti földhivatalok szakmai,
gazdálkodási munkájának szervezésérõl, irányításáról el-
lenõrzésérõl;

– felelõs a jogszabályokban meghatározott feladatok
végrehajtásáért;

– ellátja a Csongrád Megyei Földhivatal általános kép-
viseletét;

– irányítja a Csongrád Megyei Földhivatal informatikai
fejlesztését, végrehajtja az ehhez szükséges munkaszerve-
zési intézkedéseket;

– megszervezi a Csongrád Megyei Földhivatal és a me-
gye körzeti földhivatalainak humánpolitikai tevékenysé-
gét, a belsõ ellenõrzéssel és vagyongazdálkodással kap-
csolatos feladatait, valamint a szakmai oktatást, tovább-
képzést, továbbá;

– kapcsolatot tart a szakmai társintézményekkel, köz-
igazgatási és társadalmi szervezetekkel.

A megyei földhivatal vezetõjének megbízása – köztiszt-
viselõi kinevezéssel – határozatlan idõre szól. Besorolása,
illetménye és juttatásainak megállapítása a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
történik.

A munkakör a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény, valamint a 35/1997. (V. 13.)
FM rendelet alapján fontos és bizalmas munkakörnek mi-
nõsül, ezért „B” típusú kérdõív kitöltésével kezdeménye-
zett nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása az alkalma-
zás feltétele.

Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vo-
natkozó feltételek teljesítését követõen azonnal betölthetõ.

A munkakör betöltése esetén a pályázó a Ktv. vonat-
kozó rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat-tételre kö-
telezett.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek
megfelelõ szakemberek, akik

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –
egyetemi vagy fõiskolai szintû jogász, agrármérnök, föld-
mérõ (és térinformatikai) mérnök, építõmérnök, térképész,
földrendezõ mérnök végzettséggel, ingatlan-nyilvántartási
szervezõi vagy államigazgatási szakképzettséggel,

– a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szüksé-
ges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ képes-
séggel és vezetõi gyakorlattal rendelkeznek, továbbá vál-
lalják a vezetõi alkalmasság vizsgálatát, a fontos és bizal-
mas munkakörrel együtt járó kötelezettségeket.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban
vagy földhivatalban szerzett gyakorlat, költségvetési in-
tézményi gazdálkodásban szerzett jártasság, illetve az an-
gol, francia vagy német nyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az

eddigi munkahely(ek) és munkakör(ök) feltüntetésével,
referenciát adó személy(ek) megjelölésével;

– szakmai, vezetõi elképzelések rövid leírását;
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvtudását

igazoló okiratok másolatát;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– orvosi igazolást, hogy egészségügyileg alkalmas a

vezetõi munkakör ellátására.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai
Fõosztályára „Csongrád Megyei Földhivatal hivatalveze-
tõi pályázat” megjelöléssel (1055 Budapest V., Kossuth
Lajos tér 11., levélcím: 1860 Budapest, Pf. 1).

A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ-
idõt követõ 30 napon belül kerül sor. A pályázatokat a jog-
szabályban meghatározott módon kezeljük. Az elbírálás
eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Juhász Ferencné dr. mb. hivatalvezetõ, Csongrád

Megyei Földhivatal, tel.: 06 (62) 551-950,
– Királyné Valastyán Tünde, FVM Humánpolitikai Fõ-

osztály tel.: 06 (1) 301-4557.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatot hirdet

a Fejér Megyei Földhivatal
(8000 Székesfehérvár, Várkörút 22–24.)

hivatalvezetõi munkakörének betöltésére

A Fejér Megyei Földhivatal vezetõjének fõbb feladatai:
– gondoskodik a Fejér Megyei Földhivatal és az aláren-

deltségébe tartozó körzeti földhivatalok szakmai, gazdál-
kodási munkájának szervezésérõl, irányításáról ellenõrzé-
sérõl;
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– felelõs a jogszabályokban meghatározott feladatok
végrehajtásáért;

– ellátja a Fejér Megyei Földhivatal általános képvise-
letét;

– irányítja a Fejér Megyei Földhivatal informatikai fej-
lesztését, végrehajtja az ehhez szükséges munkaszervezési
intézkedéseket;

– megszervezi a Fejér Megyei Földhivatal és a megye
körzeti földhivatalainak humánpolitikai tevékenységét, a
belsõ ellenõrzéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos
feladatait, valamint a szakmai oktatást, továbbképzést, to-
vábbá;

– kapcsolatot tart a szakmai társintézményekkel, köz-
igazgatási és társadalmi szervezetekkel.

A megyei földhivatal vezetõjének megbízása – köztiszt-
viselõi kinevezéssel – határozatlan idõre szól. Besorolása,
illetménye és juttatásainak megállapítása a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
történik.

A munkakör a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény, valamint a 35/1997. (V. 13.)
FM rendelet alapján fontos és bizalmas munkakörnek mi-
nõsül, ezért „B” típusú kérdõív kitöltésével kezdeménye-
zett nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása az alkalma-
zás feltétele.

Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vo-
natkozó feltételek teljesítését követõen azonnal betölthetõ.

A munkakör betöltése esetén a pályázó a Ktv. vonat-
kozó rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat-tételre kö-
telezett.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek
megfelelõ szakemberek, akik

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –
egyetemi vagy fõiskolai szintû jogász, agrármérnök, föld-
mérõ (és térinformatikai) mérnök, építõmérnök, térképész,
földrendezõ mérnök végzettséggel, ingatlan-nyilvántartási
szervezõi vagy államigazgatási szakképzettséggel,

– a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szüksé-
ges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ képes-
séggel és vezetõi gyakorlattal rendelkeznek, továbbá vál-
lalják a vezetõi alkalmasság vizsgálatát, a fontos és bizal-
mas munkakörrel együtt járó kötelezettségeket.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban
vagy földhivatalban szerzett gyakorlat, költségvetési in-
tézményi gazdálkodásban szerzett jártasság, illetve az an-
gol, francia vagy német nyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az

eddigi munkahely(ek) és munkakör(ök) feltüntetésével,
referenciát adó személy(ek) megjelölésével;

– szakmai, vezetõi elképzelések rövid leírását;
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvtudását

igazoló okiratok másolatát;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– orvosi igazolást, hogy egészségügyileg alkalmas a

vezetõi munkakör ellátására.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai
Fõosztályára „Fejér Megyei Földhivatal hivatalvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel (1055 Budapest V., Kossuth Lajos
tér 11. levélcím: 1860 Budapest, Pf. 1).

A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ-
idõt követõ 30 napon belül kerül sor. A pályázatokat a jog-
szabályban meghatározott módon kezeljük. Az elbírálás
eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– dr. Bráth Mária mb. hivatalvezetõ, Fejér Megyei

Földhivatal, tel.: 06 (22) 329-382,
– Királyné Valastyán Tünde, FVM Humánpolitikai Fõ-

osztály tel.: 06 (1) 301-4557.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

humánpolitikai fõosztályvezetõi munkakör
betöltésére

A humánpolitikai fõosztályvezetõi munkakörben fog-
lalkoztatott köztisztviselõ a Koordinációs Szakállamtitkár
irányításával végzi munkáját.

Feladatok: a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ hu-
mánpolitikai tevékenység ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti 43. feladat-
körnél meghatározott végzettség,

– jogi, vagy közigazgatási szakvizsga.

Elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél szerzett humánpolitikai veze-

tõi gyakorlat,
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– kiemelkedõ szervezõi és kapcsolatteremtõ készség,
– jó kommunikációs és együttmûködési képesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó legfontosabb személyi adatait,
– részletes szakmai önéletrajzát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványát,
– a képzettségét igazoló okiratok másolatát,
– egy darab igazolvány fényképet,
– nyilatkozatot arról, hogy a nemzetbiztonsági ellenõr-

zéshez hozzájárul és teljesíti a szükséges vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséget.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik. A közszolgálati jogvi-
szony határozatlan idõtartamra létesül.

A munkakör fontosnak és bizalmasnak minõsül, amely-
nek betöltéséhez „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés
lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tel-
jesítése szükséges.

A jelentkezéseket zárt borítékban dr. Tarcsi Gyula koor-
dinációs szakállamtitkár nevére a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium címére (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.)
kell benyújtani a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 15 napon belül. Felvilágosítás Villányiné
dr. Bárány Anikótól kérhetõ a 473-8174-es telefonon.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 15 napon be-

lül kerülnek elbírálásra. A pályázatot a miniszter által fel-
kért bizottság bírálja el. A bizottság a pályázati feltételek-
nek megfelelõ pályázókat személyesen meghallgatja.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ
8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pá-
lyázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejûleg visz-
szaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tar-
talmát az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen kezeljük.

A munkakör a nemzetbiztonsági ellenõrzés eredményes
befejezését követõen azonnal betölthetõ.

A vezetõi megbízás határozatlan idõtartamra szól. A hu-
mánpolitikai vezetõi megbízáshoz a köztisztviselõk tel-
jesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló
301/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a Mi-
niszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter egyetértése szük-
séges.

A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
hivatalvezetõje

pályázatot hirdet
Törvényességi Ellenõrzési Fõosztály

fõosztályvezetõi munkakör betöltésére

A fõosztályvezetõi beosztás feladatait a vonatkozó jog-
szabályok – elsõsorban a közigazgatási hivatalokról szóló
297/2006. (XII.23) Korm. rendelet; a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.); továbbá a Re-
gionális Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzata határozza meg.

A fõosztályvezetõi beosztás betöltésének feltételei:

– büntetlen elõélet (3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány) magyar állampolgárság, cselekvõ-
képesség,

– tudományegyetem állam- és jogtudományi karán
szerzett jogász végzettség, jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga megléte,

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992 évi XXIII.
tv. (Ktv.) 22/A. §-a szerinti vagyonnyilatkozat megtétele,

– a pályázó szakmai önéletrajzának mellékelése,
– a pályázónak az egységes regionális közigazgatási

hivatal törvényességi ellenõrzési munkájának kialakításá-
ra, irányítására, valamint az önkormányzatokkal, regioná-
lis közigazgatási szervekkel való kapcsolattartást és egy-
behangolt mûködtetést érintõ szakmai elképzeléseit tartal-
mazó írásos koncepció mellékelése.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandósá-
gok: a fõosztályvezetõ illetményét és juttatásait a Ktv.
42–49. §-ai, valamint a regionális közigazgatási hivatal
Közszolgálati Szabályzata határozza meg.

Pályázat benyújtásának, elbírálásának feltételei, határ-
ideje: a pályázat a Belügyi Közlönyben történt megjele-
néstõl számított 25. naptári napig adható be a következõ
címre: Hoffmanné dr. Németh Ildikó hivatalvezetõ, Dél-
dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal, 7400 Kapos-
vár, Csokonai u. 3.

A pályázat elbírálása során személyes meghallgatásra is
sor kerül. A személyes beszélgetésen a bizottság a kérdé-
sekre adott válaszok alapján értékeli, hogy a pályázó kvali-
fikációi, képességei, készségei, személyisége mennyire fe-
lelnek meg a vezetõi munkakör követelményrendsze-
rének.

A pályázókat a pályázat eredményérõl – hivatalvezetõ
döntésérõl – a benyújtási határidõtõl számított 30 napon
belül írásban tájékoztatjuk.

Az állás betölthetõ: a hivatalvezetõ döntése után, várha-
tóan 2007. július 1. napjától.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a Dél-du-
nántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Koordinációs és
Szervezési Fõosztályán, Lukács Éva személyügyi ügyinté-
zõnél a (82) 502-616-os telefonszámon.
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A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
hivatalvezetõje

pályázatot hirdet
Koordinációs és Szervezési Fõosztály

fõosztályvezetõi munkakör betöltésére

A fõosztályvezetõi beosztás feladatait a közigazgatási
hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet , a
Regionális Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzata határozza meg.

A fõosztályvezetõi beosztás betöltésének feltételei:

– büntetlen elõélet (3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány) magyar állampolgárság, cselekvõ-
képesség,

– tudományegyetem állam- és jogtudományi karán
szerzett jogász végzettség, jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga megléte,

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992 évi XXIII.
tv. (Ktv.) 22/A. §-a szerinti vagyonnyilatkozat megtétele,

– a pályázó szakmai önéletrajzának mellékelése,
– a pályázónak az egységes regionális közigazgatási

hivatal koordinációs és szervezési munkájának irányítá-
sára, a Regionális Államigazgatási Kollégium hatékony
mûködtetésére, a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok ellátására vonatkozó szakmai
elképzeléseit tartalmazó írásos koncepció mellékelése.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandósá-
gok: a fõosztályvezetõ illetményét és juttatásait a Ktv.
42–49. §-ai, valamint a regionális közigazgatási hivatal
Közszolgálati Szabályzata határozza meg.

Pályázat benyújtásának, elbírálásának feltételei, határ-
ideje: a pályázat a Belügyi Közlönyben történt megjele-
néstõl számított 20. naptári napig adható be a következõ
címre: Hoffmanné dr. Németh Ildikó hivatalvezetõ, Dél-
dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal, 7400 Kapos-
vár, Csokonai u. 3.

A pályázat elbírálása során személyes meghallgatásra is
sor kerül. A személyes beszélgetésen a bizottság a kérdé-
sekre adott válaszok alapján értékeli, hogy a pályázó kvali-
fikációi, képességei, készségei, személyisége mennyire fe-
lelnek meg a vezetõi munkakör követelményrendsze-
rének.

A pályázók a pályázat eredményérõl – hivatalvezetõ
döntésérõl – a benyújtási határidõtõl számított 30 napon
belül írásban tájékoztatást kapnak.

Az állás betölthetõ: a hivatalvezetõ döntése után, várha-
tóan 2007. július 1. napjától.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a Dél-du-
nántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Koordinációs és
Szervezési Fõosztályán, Lukács Éva személyügyi ügyinté-
zõnél a (82) 502-616-os telefonszámon.

Abony Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma) a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását),
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól próbaidõ kikötésé-
vel, bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

Az állás 2007. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határ-

idõt követõ 15. nap.
A pályázatot Abony Város Önkormányzatának jegyzõ-

jéhez kell benyújtani [2740 Abony, Kossuth tér. 1., tel.: 06
(53) 360-135].

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Kovács
Teodóra Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi osztályve-
zetõ, tel.: 06 (53) 360-135.

Berzék és Sajóhidvég Községek
Önkormányzatainak Képviselõ-Testületei

pályázatot hirdetnek
– megalakítandó hivatal –

körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi fõiskolai vagy állam- és jogtudo-

mányi egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 10 éves közigazgatási és 5 éves jegyzõi gya-

korlat.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a helyi önkormány-
zati rendeletek elõírásai szerint.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai elképzeléseket.

A körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdésének d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

Az állás 2007. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-

vetõ együttes képviselõ-testületi ülésen.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell el-

juttatni: Berzék Község Önkormányzat polgármestere,
3575 Berzék, Petõfi Sándor u. 42.

Eszteregnye–Rigyác községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes-
körûen közigazgatási jellegûek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott minõsítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai programot, vezetési elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hitelesített má-

solatát.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– az elõírtnál hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat.

Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXIII. tv. elõírásai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ 30 napon belül, soron következõ ülé-
sen dönt.

A munkakör 2007. július 16-ától tölthetõ be.
A pályázatot Eszteregnye Község Önkormányzatának

polgármesteréhez kell benyújtani. Cím: 8882 Eszteregnye,
Kossuth u. 3. Telefon: (93) 375-425.

Forráskút Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
a megüresedett jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igaz-

gatásszervezõi diploma,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a jegyzõi gya-
korlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, bérezés a Ktv. sze-
rint.

A pályázatot Forráskút község polgármesterének cí-
mezve kell benyújtani (Fodor Imre polgármester, 6793
Forráskút, Polgármesteri Hivatal, Felszabadulás u. 74.).

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen történik.

Benyújtási határidõ: a megjelenéstõl számított 15. nap.

Gyömöre–Kajárpéc–Szerecseny Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
pályázatot írnak ki

Gyömöre székhellyel megalakuló körjegyzõség
körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
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– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jegyzõi gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtható: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést követõ 15 napon belül Gyömöre község pol-
gármesteréhez. Cím: 9124 Gyömöre, Rózsa Ferenc u. 9.

Gyömöre–Kajárpéc–Szerecseny Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
pályázatot írnak ki

Gyömöre székhellyel megalakuló körjegyzõség
aljegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi- vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jegyzõi gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtható: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést követõ 15 napon belül Gyömöre község pol-
gármesteréhez. Cím: 9124 Gyömöre, Rózsa Ferenc u. 9.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ állás betöltésére

2 fõ részére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõny jelent:
– felsõfokú végzettség,
– közterület-felügyelõi vizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalban közterület-felügye-
lõi feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletek
alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

Kinevezés idõtartama: 1 év határozott idõre történik.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-

ügyi Közlönyben való megjelenést követõ 15. nap.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely

Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Kaszaper Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Kaszaper Község
Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala.

Betöltendõ munkakör megnevezése: jegyzõi állás.
Az ellátandó feladat ismertetése: a jogszabályok által

jegyzõi hatáskörbe utalt feladatok.

A munkakör betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Bérezés és kinevezés: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 15.

10. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 611



Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõt követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának módjára
vonatkozó tájékoztatás: a pályázatok elbírálásának elõké-
szítését 3 fõs bizottság végzi. A bizottság javaslatainak fi-
gyelembevételével a képviselõ-testület dönt.

Az állás betöltésének ideje: 2007. augusztus 1.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– képesítést tanúsító okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szak-

mai elképzelés.

A pályázatot Kaszaper község polgármesteréhez,
Csürhés Istvánhoz kell benyújtani. Cím: 5948 Kaszaper,
Szent Gellért tér 1. Érdeklõdni a következõ telefonszámon
lehet: (68) 423-000.

Kiskõrös Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

könyvvizsgálati feladatok ellátására

A pályázat kiírása a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján történik, az Ötv.
92/A. § (2) bekezdésben foglalt könyvvizsgálati feladatok
ellátására.

Pályázatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által ve-
zetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplõ költségve-
tési minõsítésû könyvvizsgáló szervezet vagy természetes
személy nyújthat be.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázat tárgyára vonatkozó referencialistát,
– könyvvizsgálói jogosultság igazolását,
– a személyesen közremûködõ természetes személy

megnevezését, szakmai önéletrajzát, az Ötv. 92/B. § (2) be-
kezdése szerinti összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatko-
zatát,

– megbízási díj, fizetési feltételek megjelölését,
– gazdasági társaság esetén a cégbejegyzés igazolását.

A nyertes pályázó megbízása határozatlan idõtartamra
szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történt megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázatok elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni „Könyv-
vizsgálói pályázat” megjelöléssel: Kiskõrös város polgár-
mestere, 6200 Kiskõrös, Petõfi tér 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetõjétõl,
tel.: 06 (78) 513-156, 06 (78) 311-122.

Kisláng Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A kinevezés kezdõ idõpontja: 2007. július 1.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. június 30.
A pályázatot Kisláng község polgármesteréhez, 8156

Kisláng, Fõ u. 63. címre kell benyújtani.
A pályázó részére szolgálati lakást tudunk biztosítani.

Kolontár, Pusztamiske, Borszörcsök
Községi Önkormányzatok Képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére

A vezetett szervezeti egység neve: Kolontár, Puszta-
miske, Borszörcsök, Községek Körjegyzõsége (8486 Ko-
lontár, Kossuth Lajos u. 24.).

Ellátandó feladatok: körjegyzõi feladatok a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (2) be-
kezdésében felsoroltak szerint.
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Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

A körjegyzõi munkakörbe való kinevezés határozatlan
idõre szól.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– elõírt végzettséget (képesítést) igazoló diploma hite-

les másolatát,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga bizonyítvány má-

solatát.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelenthet a hosszabb
idejû közigazgatási szakmai, illetõleg vezetõi gyakorlat.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számí-
tott 15. nap.

Az állás a pályázat elbírálását követõen 2007. július 1.
napjától tölthetõ be.

A pályázatot a képviselõ-testületek a benyújtási határ-
idõt követõ legközelebbi együttes ülésükön bírálják el.

A pályázat eredményérõl a pályázók legkésõbb az elbí-
rálást követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

Eredményes elbírálás esetén az állás betöltésének felté-
tele a vagyonnyilatkozat-tétel és az eskütétel.

A pályázatot zárt borítékban 1 példányban lehet benyúj-
tani a következõ címre: Kolontár község polgármestere
(8468 Kolontár, Kossuth L. u. 24.).

Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: (88)
512-810.

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszervezõi

képesítés, vagy állam- és jogtudományi egyetemi vég-
zettség,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatásban szerzett szakmai

gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló

okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai elképzelé-

seket.

Bérezés és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtása és határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenéstõl számított 30. nap, Medgyes-
bodzás község polgármesteréhez postai úton, ajánlott kül-
deményként az alábbi címre: Varga Gábor polgármester,
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38., telefon: (68)
425-000, 06 (30) 338-8225.

A pályázatok elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen történik.

Az állás betölthetõ: 2007. július 1-jétõl.

Mezõkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a 10. §-a alap-
ján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, szakvizsga hiá-

nyában kötelezettség vállalása annak egy éven belül tör-
ténõ megszerzésére,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– az önkormányzatnál szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– képesítési feltételeket igazoló okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ képviselõ-testületi ülés.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat Mezõkovácsháza város polgármes-

teréhez kell benyújtani (5800 Mezõkovácsháza, Árpád
u. 176.).

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Bakos
István polgármester, telefon: (68) 381-011.

Miske és Drágszél községek önkormányzatai
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A képviselõ-testületek közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhetnek, feltéve, hogy a
kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnök-
sége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsí-
tett tudományos fokozat alapján adott mentesítést meg-
szerzi. A határidõ eredménytelen eltelte esetén a körjegyzõ
közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szûnik
meg.

A kétéves közigazgatási szakmai gyakorlati idõt a kép-
viselõ-testület csökkentheti vagy elengedheti.

A pályázathoz csatolni kell:
– a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 5.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-

tására elõírt határidõt követõ legközelebbi együttes testü-
leti ülés.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek
megfelelõ pályázók személyes meghallgatását követõen
kerül sor.

Az állás 2007. július 1. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell betölteni.
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. tv. 36., 38., 39. és 40. §-aiban meghatáro-
zott feladatok.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXIII. tv. alapján kerül sor.

A pályázatokat Miske Községi Önkormányzat polgár-
mesteréhez, 6343 Miske, Fõ u. 18. kell benyújtani, Miske
Községi Önkormányzat és Drágszél Községi Önkormány-
zat Képviselõ-testületeinek címezve.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást
Illés Attila polgármestertõl a (78) 367-004-es telefonon le-
het kérni.

Miske és Drágszél községek önkormányzatai
pályázatot hirdetnek

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A képviselõ-testületek közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhetnek, feltéve, hogy a
kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnök-
sége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsí-
tett tudományos fokozat alapján adott mentesítést meg-
szerzi. A határidõ eredménytelen eltelte esetén az aljegyzõ
közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szûnik
meg.

A kétéves közigazgatási szakmai gyakorlati idõt a kép-
viselõ-testület csökkentheti vagy elengedheti.

A pályázathoz csatolni kell:
– a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 5.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-

tására elõírt határidõt követõ legközelebbi együttes testü-
leti ülés.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek
megfelelõ pályázók személyes meghallgatását követõen
kerül sor.

Az állás 2007. július 1. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell betölteni.
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok, vala-
mint a körjegyzõ által feladatkörében utalt feladatok.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXIII. tv. alapján kerül sor.

A pályázatokat Miske Községi Önkormányzat polgár-
mesteréhez, 6343 Miske, Fõ u. 18. kell benyújtani, Miske
Községi Önkormányzat és Drágszél Községi Önkormány-
zat Képviselõ-testületeinek címezve.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást
Illés Attila polgármestertõl a (78) 367-004-es telefonon le-
het kérni.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-Testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése, 10. §-a, valamint a több-
ször módosított 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése
alapján kerül betöltésre.

Pályázatot az nyújthat be, aki:
– állam- és jogtudományi doktori képesítéssel,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik,
– büntetlen elõéletû, cselekvõképes, magyar állam-

polgár.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül az a pályázó,
aki:

– angol, német, francia idegen nyelv ismerettel (vagy-
lagos),

– felhasználói szintû számítógépes ismerettel,
– vezetõi gyakorlattal,
– uniós jogi vagy közigazgatási posztgraduális végzett-

séggel,
– európai uniós pályázati gyakorlati ismeretekkel ren-

delkezik.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– pályázó legfontosabb személyi adatait,
– erkölcsi bizonyítványát,
– részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. szabályozása alapján történik.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt

követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatokat Szabó Miklós polgármesterhez kell

címezni és benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi
pályázat”. Cím: Polgármesteri Hivatal, 9200 Moson-
magyaróvár, Fõ u. 11.

Noszlop és Oroszi Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

határozott idõre a körjegyzõ munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a képesítési követelményeket igazoló dokumentu-

mok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A kinevezés határozott idõre a körjegyzõ tartós távollé-
tének idejére szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15. nap.

Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázatot Noszlop község polgármesteréhez kell be-

nyújtani (Pintér Ferenc 8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.).

Pálháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint
történik.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseit.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-
ménynek a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálója: Pálháza Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot a pályá-
zati eljárás eredménytelennek nyilvánítására.

Az állás betölthetõ: 2007. július 1.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel Pálháza város polgármesterének,
Lesovics Miklósnak (3994 Pálháza, Dózsa Gy. u. 39.) cí-
mezve kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információt nyújt
Lesovics Miklós polgármester, tel.: 06 (47) 370-001.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály

osztályvezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú pedagógiai iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– egyetemi vagy fõiskolai, illetve egyéb végzettséget

igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.

Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– államigazgatási, pedagógiai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

Munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítése szükséges.

A pályázat elbírálására a benyújtásra megállapított ha-
táridõtõl számított 15 napon belül kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Sátoraljaújhely Város Önkormányzat cím-

zetes fõjegyzõjéhez (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
kell benyújtani.

Somogyhárságy, Magyarlukafa, Vásárosbéc
községek képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási, vagy jogi egyetemi végzettség,
– közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ együttes testületi ülés.
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Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló oklevelek másolatát,
– szakmai gyakorlat igazolását.

Juttatások:
– illetmény és juttatások a Ktv. szerint,
– szolgálati lakás megoldható.

A pályázatot Somogyhárságy Község Önkormányzata
polgármesteréhez kell benyújtani.

Levelezési cím: Fáth József polgármester, 7925 So-
mogyhárságy, Rákóczi u. 2. Tel.: 06 (73) 454-070, fax: 06
(73) 354-220.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a
képviselõ-testület fenntartja.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

városgazdálkodási osztályvezetõ munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– építõmérnöki, településmérnöki végzettség vagy

pénzügyi és számviteli fõiskolán szerzett szakképesítés,
– közigazgatási szakvizsga, vagy egy éven belül annak

vállalása,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-,

internet-használat),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– nem áll fenn összeférhetetlenség a Ktv. 21. §-ában

foglaltak alapján, vagy annak megszüntetése,
– vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– munkaköréhez kapcsolódó szakirányú számítógépes

ismeret.

Munkakör fõ tartalma:
Szervezi, irányítja az osztály feladatainak végrehajtását,

a törvényes ügyintézést az alábbi területeken:
– Az önkormányzat kezelésében lévõ utak, hidak, jár-

dák, erdõk, park és zöldterületek, valamint a rajtuk elhe-
lyezett közterületi berendezések (szobrok, táblák stb.) kar-

bantartásáról, felújításáról, tisztántartásáról, fenntartásáról
való gondoskodás.

– Vízügyi hatósági, környezet- és természetvédelmi
hatósági és önkormányzati feladatok ellátása. Közterület-
felügyelõi feladatok irányítása.

– Az önkormányzati tulajdon hasznosítása a tulajdo-
nosi döntésnek megfelelõen.

– A vagyonhasznosítással kapcsolatos szerzõdések
elõkészítése.

– Az önkormányzat lakásgazdálkodással kapcsolatos
feladatainak ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot fényképpel,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– munkakörre vonatkozó elképzelések.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a hivatal közszol-
gálati szabályzata szerint.

További információ kérhetõ dr. Dobos József jegyzõtõl
a (99) 312-563-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2007. május 31-ig az alábbi címre
kérjük benyújtani: dr. Dobos József jegyzõ, Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron,
Fõ tér 1. A borítékra kérjük ráírni: „Városgazdálkodási
osztályvezetõ pályázat”.

Elbírálási határidõ: 2007. június 18.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
Az állás betölthetõ: 2007. július 1.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

városfejlesztési osztályvezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– mérnöki végzettség,
– közigazgatási szakvizsga, vagy egy éven belül annak

vállalása,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-,

internet-használat),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– nem áll fenn összeférhetetlenség a Ktv. 21. §-ában
foglaltak alapján, vagy annak megszüntetése,

– vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,

– munkaköri orvosi alkalmasság,

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:

– angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga,

– vezetõi gyakorlat,

– a munkaköréhez kapcsolódó szakirányú számítógé-
pes ismeret.

Munkakör fõ tartalma:

Az önkormányzati beruházások elõkészítésének és le-
bonyolításának koordinálása, szervezése. Közremûködés
az önkormányzat éves költségvetési rendeletében beruhá-
zási és fejlesztési célra szánt pénzeszközök hatékony fel-
használásának biztosításában, a várospolitikai célkitûzé-
sek megvalósításában. Gondoskodás a településszerkezeti
terv és településrendezési tervek elõkészítésérõl, hatósági
egyeztetésérõl és elfogadtatásával kapcsolatos feladatok
ellátásáról. A várospolitikai célok megvalósítása a pályá-
zati lehetõségek minél hatékonyabb kihasználásával. Köz-
remûködés a hivatal közbeszerzési eljárásainak lebonyolí-
tásában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– szakmai önéletrajzot fényképpel,

– végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában
meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– munkaköréhez kapcsolódó elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a hivatal közszol-
gálati szabályzata szerint.

További információ kérhetõ dr. Dobos József jegyzõtõl
a (99) 312-563-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2007. május 31-ig az alábbi címre
kérjük benyújtani: dr. Dobos József jegyzõ, Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron,
Fõ tér 1. A borítékra kérjük ráírni: „Városfejlesztési osz-
tályvezetõ pályázat”.

Elbírálási határidõ: 2007. június 18.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bí-

rálja el.

Az állás betölthetõ: 2007. július 1.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

polgármesteri irodavezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy egy éven

belül annak vállalása,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-,

internet-használat),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– nem áll fenn összeférhetetlenség a Ktv. 21. §-ában

foglaltak alapján, vagy annak megszüntetése,
– vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– munkaköréhez kapcsolódó szakirányú számítógépes

ismeret.

Munkakör fõ tartalma:
A Polgármesteri Iroda szakszerû, jogszerû mûködésé-

nek biztosítása. A polgármester és alpolgármesterek irá-
nyító, koordináló, döntés elõkészítõ munkájának segítése,
a tevékenységükkel összefüggõ napi ügyviteli feladatok
megszervezése. Közremûködés az önkormányzat civil- és
külföldi kapcsolatrendszerének fenntartásában és bõvíté-
sében. Városmarketing Csoport munkájának irányítása és
a külkapcsolatok, az országos és helyi médiával való kap-
csolattartás irányítása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot fényképpel,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– munkakörre vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a hivatal közszol-
gálati szabályzata szerint.

További információ kérhetõ dr. Dobos József jegyzõtõl
a (99) 312-563-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2007. május 31-ig az alábbi címre
kérjük benyújtani: dr. Dobos József jegyzõ, Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron,
Fõ tér 1. A borítékra kérjük ráírni „Polgármesteri irodave-
zetõ pályázat”.
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Elbírálási határidõ: 2007. június 18.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
Az állás betölthetõ: 2007. július 1.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

közgazdasági osztályvezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– közgazdaság-tudományi egyetemi végzettség,
– közigazgatási szakvizsga, vagy egy éven belül annak

vállalása,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-,

internet-használat),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– nem áll fenn összeférhetetlenség a Ktv. 21. §-ában

foglaltak alapján, vagy annak megszüntetése,
– vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– államháztartás alrendszerében szerzett gyakorlat,
– a munkaköréhez kapcsolódó szakirányú számítógé-

pes ismeret.

Munkakör fõ tartalma:
Az osztály feladatai végrehajtásának irányítása. Elõké-

szíti az önkormányzat gazdasági programját, irányítja a
költségvetési tervezés és végrehajtás folyamatait. Gondos-
kodik az önkormányzat gazdasági folyamatainak rendsze-
res elemzésérõl, azok hatásának értékelésérõl, és indokolt
esetben kezdeményezi a szükséges beavatkozást. Kidol-
gozza az önkormányzat helyi adókoncepcióját, irányítja az
elsõfokú adóhatósági ügyintézést.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot fényképpel,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakörre vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a Hivatal Közszol-
gálati Szabályzata szerint.

További információ kérhetõ dr. Dobos József jegyzõtõl
a (99) 312-563-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2007. május 31-ig az alábbi címre
kérjük benyújtani: dr. Dobos József jegyzõ, Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron,
Fõ tér 1. A borítékra kérjük ráírni: „Közgazdasági osztály-
vezetõ pályázat”.

Elbírálási határidõ: 2007. június 18.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
Az állás betölthetõ: 2007. július 1.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

intézményi osztályvezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– fõiskolai szintû igazgatásszervezõi vagy egyetemi

szintû pedagógus végzettség, vagy állam- és jogtudományi
egyetemi végzettség,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy annak egy
éven belüli vállalása,

– számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-,
internet-használat),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– nem áll fenn összeférhetetlenség a Ktv. 21. §-ában

foglaltak alapján, vagy annak megszüntetése,
– vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– munkaköréhez kapcsolódó szakirányú számítógépes

ismeret.

Munkakör fõ tartalma:
Szervezi, irányítja az osztály feladatainak végrehajtását,

a törvényes ügyintézést az alábbi területeken:
– Intézmények szakmai felügyelete.
– Az önkormányzat közoktatással, közmûvelõdéssel,

ifjúsággal és az egészségügyi ellátással kapcsolatos fel-
adatainak ellátása.

– Az önkormányzat, a polgármester és a jegyzõ hatás-
körébe tartozó népjóléti, szociális feladatok döntésre tör-
ténõ elõkészítése és végrehajtása.

– Jegyzõi gyámügyi igazgatási és a Városi Gyámhiva-
tali feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot fényképpel,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
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– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában
meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakörre vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a Hivatal Közszol-
gálati Szabályzata szerint.

További információ kérhetõ dr. Dobos József jegyzõtõl
a (99) 312-563-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2007. május 31-ig az alábbi címre
kérjük benyújtani: dr. Dobos József jegyzõ, Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron,
Fõ tér 1. A borítékra kérjük ráírni: „Intézményi osztályve-
zetõ pályázat”.

Elbírálási határidõ: 2007. június 18.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
Az állás betölthetõ: 2007. július 1.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

igazgatási osztályvezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû igazgatásszervezõi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy egy éven

belül annak vállalása,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-,

internet-használat),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– nem áll fenn összeférhetetlenség a Ktv. 21. §-ában

foglaltak alapján, vagy annak megszüntetése,
– vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– munkaköréhez kapcsolódó szakirányú számítógépes

ismeret.

Munkakör fõ tartalma:
Szervezi, irányítja az osztály feladatainak végrehajtását,

a törvényes ügyintézést az alábbi területeken:
– az anyakönyvi, okmányirodai, általános igazgatási

ügyek intézése,
– szabálysértési és telepengedélyezési eljárások,

– honvédelmi igazgatási és tûzvédelmi hatósági felada-
tok ellátása,

– a vállalkozásokkal kapcsolatos ellenõrzési feladatok
ellátása, üzletmûködési engedélyek kiadása,

– a központi ügyiratkezeléssel, irattározással kapcsola-
tos feladatok ellenõrzése,

– választás, népszavazás végrehajtásában való közre-
mûködés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot fényképpel,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– munkakörre vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a Hivatal Közszol-
gálati Szabályzata szerint.

További információ kérhetõ dr. Dobos József jegyzõtõl
a (99) 312-563-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2007. május 31-ig az alábbi címre
kérjük benyújtani: dr. Dobos József jegyzõ, Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron,
Fõ tér 1. A borítékra kérjük ráírni: „Igazgatási osztályve-
zetõ pályázat”.

Elbírálási határidõ: 2007. június 18.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
Az állás betölthetõ: 2007. július 1.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

építéshatósági osztályvezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség,

– az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok ki-
jelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott foglalkozta-
tási és összeférhetetlenségi feltételeknek való megfelelés,

– közigazgatási szakvizsga, vagy annak egy éven belüli
vállalása,

– számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-,
internet-használat),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– nem áll fenn összeférhetetlenség a Ktv. 21. §-ában
foglaltak alapján, vagy annak megszüntetése,

– vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– a munkaköréhez kapcsolódó szakirányú számítógé-

pes ismeret.

Munkakör fõ tartalma:
Az Építéshatósági Osztály szakszerû, jogszerû mûködé-

sének biztosítása. Az osztály ügyintézõi vonatkozásában
irányítja, illetve ellenõrzi az elvi telekalakítási, telekala-
kítási elvi építési, építési, bontási, használatbavételi és
fennmaradási, rendeltetésmegváltoztatás-engedélyezési,
továbbá az ezekkel összefüggõ ellenõrzési és kötelezési
ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátását.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot fényképpel,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában,

illetve a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatá-
rozott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor
fennáll-e,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakörre vonatkozó elképzelések.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a hivatal közszol-
gálati szabályzata szerint.

További információ kérhetõ dr. Dobos József jegyzõtõl
a (99) 312-563-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2007. május 31-ig az alábbi címre
kérjük benyújtani: dr. Dobos József jegyzõ, Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron,
Fõ tér 1. A borítékra kérjük ráírni: „Építéshatósági osztály-
vezetõ pályázat”.

Elbírálási határidõ: 2007. június 18.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
Az állás betölthetõ: 2007. július 1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlése
pályázatot hirdet

megyei aljegyzõi állás betöltésére

Az aljegyzõi állást a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a 75. §
(2) bekezdése alapján hirdetik meg.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles köz-

gazdász-képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi köz-

igazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzelé-

seket,
– az iskolai végzettséget tanúsító oklevél és a szakvizs-

ga-bizonyítvány másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az aljegyzõ – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. (Ktv.) 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alap-
ján – vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a megyei
önkormányzat e tárgyú rendeletében foglaltak szerint.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 15 napon belül kell benyújtani – zárt borí-
tékban – a megyei fõjegyzõhöz (7100 Szekszárd, Szent
István tér 11–13.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ közgyûlés ülésének napja. A beérkezett pá-
lyázatokról a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlése
dönt, a pályázók a közgyûlés ülésére meghívót kapnak.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakör a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati
anyag visszaküldésre kerül.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a megyei
fõjegyzõnél a 06 (74) 505-606-os telefonszámon.

Újszentmargita Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

eredetiben,
– képesítést tanúsító okirat másolatát,
– szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevõk

megismerhetik a pályázat anyagát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testü-

leti ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.

Elõnyt jelent:
– anyakönyvi szakvizsga megléte,
– európa uniós szakismeretek megléte,
– felhasználói szintû számítógépes alapismeretekkel

való rendelkezés,
– saját tulajdonú személyautó és „B” kategóriás jogo-

sítvány,
– pályázatírói gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

A munkakör 2007. december 22. napjával tölthetõ be.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. rendelkezései alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.
A pályázatokat Újszentmargita Község Önkormányzat

polgármesteréhez kell benyújtani (4065 Újszentmargita,
Rákóczi u. 125.). A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pá-
lyázat”.

További információkat Csetneki Csabától, Újszent-
margita Község Önkormányzat polgármesterétõl kérhet-
nek a pályázók a 06 (52) 214-002-es telefonszámon.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ tes-
tületi ülésen.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatot hirdet

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal
(9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 18–24.)

hivatalvezetõi munkakörének betöltésére

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal vezetõjé-
nek fõbb feladatai:

– gondoskodik a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhi-
vatal és az alárendeltségébe tartozó körzeti földhivatalok

szakmai, gazdálkodási munkájának szervezésérõl, irányí-
tásáról ellenõrzésérõl;

– felelõs a jogszabályokban meghatározott feladatok
végrehajtásáért;

– ellátja a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal ál-
talános képviseletét;

– irányítja a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal
informatikai fejlesztését, végrehajtja az ehhez szükséges
munkaszervezési intézkedéseket;

– megszervezi a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhi-
vatal és a megye körzeti földhivatalainak humánpolitikai
tevékenységét, a belsõ ellenõrzéssel és vagyongazdálko-
dással kapcsolatos feladatait, valamint a szakmai oktatást,
továbbképzést, továbbá;

– kapcsolatot tart a szakmai társintézményekkel, köz-
igazgatási és társadalmi szervezetekkel.

A megyei földhivatal vezetõjének megbízása – köztiszt-
viselõi kinevezéssel – határozatlan idõre szól. Besorolása,
illetménye és juttatásainak megállapítása a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
történik.

A munkakör a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény, valamint a 35/1997. (V. 13.)
FM rendelet alapján fontos és bizalmas munkakörnek mi-
nõsül, ezért „B” típusú kérdõív kitöltésével kezdeménye-
zett nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása az alkalma-
zás feltétele.

Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vo-
natkozó feltételek teljesítését követõen 2007. július 1-jétõl
tölthetõ be.

A munkakör betöltése esetén a pályázó a Ktv. vonat-
kozó rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat-tételre kö-
telezett.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek
megfelelõ szakemberek, akik

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –
egyetemi vagy fõiskolai szintû jogász, agrármérnök, föld-
mérõ (és térinformatikai) mérnök, építõmérnök, térképész,
földrendezõ mérnök végzettséggel, ingatlan-nyilvántartási
szervezõi vagy államigazgatási szakképzettséggel,

– a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szüksé-
ges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ képes-
séggel és vezetõi gyakorlattal rendelkeznek, továbbá vál-
lalják a vezetõi alkalmasság vizsgálatát, a fontos és bizal-
mas munkakörrel együtt járó kötelezettségeket.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban
vagy földhivatalban szerzett gyakorlat, költségvetési in-
tézményi gazdálkodásban szerzett jártasság, illetve az an-
gol, francia vagy német nyelv tárgyalóképes ismerete.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az

eddigi munkahely(ek) és munkakör(ök) feltüntetésével,
referenciát adó személy(ek) megjelölésével;

– szakmai, vezetõi elképzelések rövid leírását;
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvtudását

igazoló okiratok másolatát;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– orvosi igazolást, hogy egészségügyileg alkalmas a

vezetõi munkakör ellátására.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai
Fõosztályára „Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal
hivatalvezetõi pályázat” megjelöléssel. Cím: 1055 Buda-
pest V., Kossuth Lajos tér 11. Levélcím: 1860 Budapest,
Pf. 1.

A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ-
idõt követõ 30 napon belül kerül sor. A pályázatokat a jog-
szabályban meghatározott módon kezeljük. Az elbírálás
eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Bolla Gyula hivatalvezetõ, Gyõr-Moson-Sopron Me-

gyei Földhivatal, tel.: 06 (96) 529-420,
– Bárdosi János hivatalvezetõ-helyettes, Gyõr-Moson-

Sopron Megyei Földhivatal, tel.: 06 (96) 529-420.
– Királyné Valastyán Tünde, FVM Humánpolitikai Fõ-

osztály, tel.: 06 (1) 301-4557.

Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség

pályázatot hirdet
az Országos Munkahigiénés

és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI)
klinikai igazgatóhelyettesi munkakörének betöltésére

Az igazgatóhelyettes jogállása:
Az OMMF elnöke által kinevezett és megbízott közal-

kalmazott. Az OMFI igazgatóhelyettese felett a munkál-
tatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az
OMFI igazgatója gyakorolja.

Az ellátandó fõbb feladatok:
– az Alapító Okiratban és a Szervezeti Mûködési Sza-

bályzatban elõírtaknak megfelelõen szervezi, irányítja, el-
lenõrzi a közvetlen alárendeltségébe tartozó klinikai és
foglalkozás-egészségügyi fõosztályokat, illetõleg szakmai
tevékenységeket,

– meghatározott feladatkörben, az operatív irányítási
feladatokban az igazgató fõorvos illetve általános helyet-
tesének akadályoztatása esetén az igazgató fõorvost he-
lyettesíti,

– támogatja az igazgató fõorvos munkáját tevékenysé-
gével.

A megbízás feltételei:
– magyar állampolgárság,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvényben foglalt követelményeknek való meg-
felelés,

– büntetlen elõélet,
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tétel,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 10 éves üzemi szakorvosi gyakorlat,
– minimum 10 éves klinikai járó- és fekvõbeteg-ellá-

tásban megszerzett gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– belgyógyász szakorvosi képesítés,
– oktatói gyakorlat,
– munkaegészségügy területén folytatott tudományos

tevékenység,
– nyelvtudás.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó legfontosabb személyes adatait,
– a pályázó szakmai életútját,
– a pályázó szakmai koncepcióját a munkaegészségügy

továbbfejlesztésének fõbb irányaival kapcsolatban, külö-
nös tekintettel a tagállami feladatokkal járó elvárásokra,
kihívásokra,

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát,
– egy darab 4×4-es igazolványképet,
– a munkaegészségügy, a foglalkozási betegségek

diagnosztikájának, differenciál diagnosztikájának tovább-
fejlesztésére vonatkozó vezetõi koncepciót, szakmai el-
képzelést,

– betekintési engedélyt.

A pályázókat az OMMF elnöke által felkért bizottság
személyesen meghallgatja.

Az illetményre vonatkozó ajánlat: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végre-
hajtási rendelet szerint.

A pályázattal kapcsolatosan információ az OMMF Hu-
mánpolitikai Osztályán a 346-9486-os és a 346-9555-ös
telefonszámon kérhetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 15 nap.

A pályázatokat zárt borítékban az Országos Munkavé-
delmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség címére (1399 Buda-
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pest, Pf. 639) a Humánpolitikai Osztály részére kell be-
nyújtani.

A borítékon a szervezet nevének megjelölésével kérjük
feltüntetni: „Pályázat az OMFI klinikai igazgatóhelyettesi
munkakörre”.

A pályázatok elbírálása: a pályázatok a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pá-
lyázatot a miniszter által felkért bizottság bírálja el. A bi-
zottság a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázókat sze-
mélyesen meghallgatja. A pályázók a pályázat eredményé-
rõl az elbírálást követõ 8 napon belül értesítést kapnak. Az
eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítés-
sel egyidejûleg postai úton visszaküldjük. A pályázat be-
nyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elõ-
írásoknak megfelelõen kezeljük.

A vezetõi megbízás határozatlan idõtartamra szól.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.

Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség

pályázatot hirdet
az Országos Munkahigiénés

és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI)
igazgatói munkakörének betöltésére

Az igazgató jogállása:
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügye-

lõségrõl szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
(7) bekezdése alapján az igazgatót az OMMF elnöke ja-
vaslatára a szociális és munkaügyi miniszter nevezi ki és
menti fel. Az OMFI igazgatója felett a munkáltatói jogokat
– a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke
gyakorolja.

Az ellátandó fõbb feladatok:
Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészség-

ügyi Intézet munkájának irányítása, felügyelete így külö-
nösen:

– munkáltatói jogok gyakorlása az intézet közalkalma-
zottai esetében,

– az OMFI középtávú munkatervi koncepciójának
meghatározása és kidolgozása,

– a tagállami mûködéssel járó, intézet hatáskörébe esõ
feladatokat, továbbá az EU irányelveinek megfelelõ jog-
harmonizációs és jogalkotási tevékenységben való szak-
mai közremûködés irányítása,

– az OMFI szervezeti egységei vezetõinek tevékenysé-
gét irányítja, felügyeli,

– biztosítja a munkaegészségügy (foglalkozásorvostan
és munkahigiéne) területén az OMFI akkreditált képzõ-
helyként való mûködését,

– gondoskodik az OMMF Elnöke által meghatározott
feladatok ellátásáról, és együttmûködik az OMMF illeté-
kes fõosztályaival.

A megbízás feltétele:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvényben foglalt követelményeknek való meg-
felelés,

– büntetlen elõélet,
– orvos végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tétel,
– legalább 10 éves, a munkaegészségügy területén

folyó kutatás, módszertani fejlesztés, posztgraduális kép-
zés területén szerzett jártasság,

– szakterületen eltöltött felsõvezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan és munkahigiéne szakor-

vosi képesítés,
– tudományos aktivitást igazoló publikációk jegyzéke.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó legfontosabb személyes adatait,
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot,
– a pályázó szakmai koncepcióját a munkaegészségügy

továbbfejlesztésének fõbb irányaival kapcsolatban, külö-
nös tekintettel a tagállami feladatokkal járó elvárásokra,
kihívásokra,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványát,

– iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles máso-
latát,

– egy darab 4×4-es igazolványképet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállaló nyi-

latkozatot.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján történik. A munkakör a Kjt.
20. § (3) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tételéhez
kötött munkakör, ezért a pályázathoz csatolni kell ennek
letételét vállaló nyilatkozatot.

A pályázatokat zárt borítékban az Országos Munkavé-
delmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség címére (1399 Buda-
pest, Pf. 639) a Humánpolitikai Osztály részére kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az
OMFI igazgatói munkakörére”.

A pályázattal kapcsolatosan információ az OMMF Hu-
mánpolitikai Osztályán a 346-9486-os és a 346-9555-ös
telefonszámon kérhetõ.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatok elbírálása: a pályázatok a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pá-
lyázatot a miniszter által felkért bizottság bírálja el. A bi-
zottság a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázókat sze-
mélyesen meghallgatja. A pályázók a pályázat eredményé-
rõl az elbírálást követõ 8 napon belül értesítést kapnak. Az
eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítés-
sel egyidejûleg postai úton visszaküldjük. A pályázat be-
nyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elõ-
írásoknak megfelelõen kezeljük.

A vezetõi megbízás határozatlan idõtartamra szól.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

Bélmegyer és Csárdaszállás Községi
Önkormányzatok Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
a 2007. június l-jén megalakításra kerülõ

körjegyzõség jegyzõi állásának betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Kinevezés és az illetmény megállapítása az l992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) szerint történik.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves jegyzõi gyakorlat.

Elõnyben részesül az a pályázó, akinek szakmai gyakor-
lata van 2000 lélekszám alatti településen jegyzõi feladat
ellátásában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okmányok másolatát (eredeti

példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor
köteles magával vinni),

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkavégzés helye: Bélmegyer Község (körjegyzõ-
ség székhelye) és Csárdaszállás Község (körjegyzõség ki-
rendeltsége).

Pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben való megje-
lenéstõl számított 15 napon belül, zárt borítékban, 1 pél-
dányban kell benyújtani a pályázatot „Jegyzõi pályázat”
felirattal Dán Márton polgármesterhez (5643 Bélmegyer,
Petõfi u. 2.).

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A képviselõ-testületek fenntartják maguknak a jogot a

pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására.

Bélmegyer és Csárdaszállás Községi
Önkormányzatok Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
a 2007. június 1-jén megalakításra kerülõ

körjegyzõség aljegyzõi állásának betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Kinevezés és az illetmény megállapítása az l992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) szerint történik.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okmányok másolatát (eredeti

példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor
köteles magával vinni),

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkavégzés helye: Bélmegyer Község (körjegyzõ-
ség székhelye) és Csárdaszállás Község (körjegyzõség ki-
rendeltsége).

Pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben való megje-
lenéstõl számított 15 napon belül, zárt borítékban, 1 pél-
dányban kell benyújtani a pályázatot „Jegyzõi pályázat”
felirattal Dán Márton polgármesterhez (5643 Bélmegyer,
Petõfi u. 2.).

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A képviselõ-testületek fenntartják maguknak a jogot a

pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására.
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Bócsa Község Önkormányzatának
Képviselõ-Testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvény 36. § (2)–(3) bekezdése szerint.

Kinevezés esetén vezetett szervezeti egység: Polgár-
mesteri Hivatal, 6235 Bócsa, Rákóczi F. u. 27.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy jogtudományi doktori képe-

sítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKÉV

elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– helyben lakás, szükség esetén szolgálati lakás bizto-

sított,
– jegyzõi vagy önkormányzati igazgatási vezetõi gya-

korlat.

Alkalmazási feltételek:
– a Ktv. 9. § (1) bekezdésében és a 21–22. §-ban szabá-

lyozott összeférhetetlenség,
– a Ktv. 22/A. §-ában szabályozott vagyonnyilatko-

zat-tétel.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát, képesítést igazoló

okiratok hiteles másolatát.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben való megjelenésétõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, 1 példány-
ban kell benyújtani a következõ címre: Bócsa Község pol-
gármestere, 6235 Bócsa, Rákóczi F. u. 27.

A pályázat elbírálásának módja, határideje: a pályázati
határidõ lejártát követõ soron következõ képviselõ-testü-
leti ülés.

Az állás 2007. június 23. napjától betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Bócsa Köz-

ség polgármesterénél, tel.: (78) 553-160, (78) 453-110.

Budapest Fõváros XVII. Kerület
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– pályázati kérelmet,
– végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájárulási nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában résztvevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek
megfelelõ pályázók személyes meghallgatását követõen
kerül sor.

Az állás betölthetõ a döntést követõ hó elsõ napjától.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell ellátni. A jegyzõ vagyonnyilatkozat-té-
telre kötelezett.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott feladatok.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásról szóló – többször módosított –
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzatának Egységes Közszolgá-
lati Szabályzata alapján kerül sor.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokat zárt borítékban Budapest Fõváros
XVII. kerület polgármesteréhez címezve (Budapest Fõvá-
ros XVII. Kerület Polgármesteri Hivatala, Riz Levente
polgármester, 1173 Budapest, Pesti út 165. vagy levélcím:
1656 Budapest, Pf: 110) „Jegyzõi pályázat” jelzéssel lehet
benyújtani.

A pályázatokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást:
Mohainé Jakab Anikótól, a jegyzõi iroda vezetõjétõl a
257-5054-es telefonszámon lehet kérni.
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Cirák és Gyóró Község Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
pályázatot írnak ki

Cirák–Gyóró Körjegyzõség
körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai igazgatásszervezõ szak,

vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ egyéb feltételek:
– pályázatírói gyakorlat,
– „B” kategóriás jogosítvány,
– helyismeret.

A pályázatok beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést követõ 15 napon belül.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakvizsga-bizonyítvány másolata,
– elõnyt élvezõ feltételek igazolása.

A pályázatokat az alábbi címre, Tóth Sándor polgár-
mesternek címezve kell benyújtani: Körjegyzõségi Hiva-
tal, 9364 Cirák, Fõ u. 6.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fõjegyzõje
pályázatot hirdet

megyei fõépítészi munkakörének betöltésére

Az ellátandó feladatok:
– az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának

részletes szakmai szabályairól és feltételeirõl szóló
9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet szerint, valamint

– a megyei önkormányzat mûködési területére vagy an-
nak egy részére kiterjedõ területfejlesztési és területrende-
zési tevékenységgel kapcsolatos feladatokban való közre-
mûködés,

– az önkormányzat 2006–2010 közötti ciklusára szóló
gazdasági program végrehajtásában való közremûködés.

Pályázati feltételek:
– okleveles építészmérnök végzettség,
– településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi

igazgatás körében eltöltött, összesen legalább nyolcéves
gyakorlat,

– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvényben
(a továbbiakban: Ktv.) meghatározott általános alkalma-
zási feltételeknek is (magyar állampolgárság, cselekvõké-
pesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség hiánya), és
azokat igazolnia kell.

A munkakör betöltésének feltétele a köztisztviselõk
jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény
22/A. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség teljesítése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a szakmai tevékenységet bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó részletes szakmai

programot.

A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratot, vagy annak

közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint az
Egységes Közszolgálati Szabályzatban meghatározottak
szerint.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 15 napon belül lehet benyújtani a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat fõjegyzõjéhez (4024 Debre-
cen, Piac u. 54.) zárt borítékban „Pályázat: megyei fõépí-
tész” jeligével ellátva.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv.
10. §-a szerint történik.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
30 napon belül a megyei fõjegyzõ dönt.

A munkakör a pályázatok elbírálását és a munkakörre
vonatkozó feltételek teljesítését követõen betölthetõ.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
pályázatot hirdet

a köztisztviselõk jogállásáról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján
humán erõforrás referens munkakör betöltésére

Feladatai:
– toborzási, kiválasztási feladatokban való közremû-

ködés,
– munkaerõ-felvétellel és kilépéssel kapcsolatos ügy-

intézés,
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– munkaköri leírások karbantartása, közremûködés a
teljesítményértékelési rendszer mûködtetésében,

– kapcsolattartás a központosított illetmény számfej-
tést végzõ Magyar Államkincstárral.

Követelmények:
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– 3-5 éves szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret, IMI humán

rendszerének ismerete,
– megbízhatóság, önálló munkavégzésre és csapat-

munkára való képesség.

Elõny:
– költségvetési szervnél szerzett gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A munkakör betöltéséhez elengedhetetlen feltétel a ma-
gyar állampolgárság, büntetlen elõélet és 30 napnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Díjazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell magyar nyelvû szakmai
önéletrajzot és magyar nyelvû motivációs levelet.

A pályázatot a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
talhoz kérjük eljuttatni 2007. május 20-ig postai úton, sze-
mélyesen, vagy e-mailben, a következõ címek valamelyi-
kére:

– Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Humán
Erõforrás Osztály, 1117 Budapest, Neumann János u. 1/C,

– nkthjob@nkth.gov.hu

A beérkezett pályázatok elbírálását a Hivatal elnöke ál-
tal kijelölt bizottság végzi.

Felvilágosítás kérhetõ a 484-2551 telefonszámon.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(a továbbiakban: NKTH)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján

pályázatot hirdet
Jogi Igazgatási és HR Fõosztályára

jogi-igazgatási referensi álláshely betöltésére

Fõbb referensi feladatok:
– Jogszabályi elõírásoknak megfelelõ, közigazgatási

egyeztetésre kerülõ elõterjesztések készítése, EU-tagsá-
gunkból eredõ közösségi és hazai ügyekben, kutatás-fej-

lesztési szakterületen. (Jogszabály tervezet normaszöveg
megírása.)

– Szükség esetén az NKTH álláspontjának kialakítása
a közigazgatási egyeztetésre bocsátott elõterjesztések-
kel kapcsolatban, a szakvélemény aláírásra történõ elõké-
szítése.

– Az NKTH mûködését szabályzó belsõ utasítások, el-
járásrendek készítése, összehangoltan a vonatkozó felha-
talmazó jogszabályok alapján.

– Jogi vélemény, állásfoglalás készítése, az Innovációs
Alap mûködtetése, a hivatal szervezeti egységeinek fel-
adatellátása tekintetében.

– Szerzõdések, megállapodások, és más okiratok szer-
kesztése.

– Feladata az állampolgároktól, jogi személyektõl, és
más pályázaton részt vett, ügyfelektõl érkezett jogi tárgyú
beadványok, levelek megválaszolása.

Követelmények:
– felsõfokú szakirányú végzettség (jogtudományi

egyetem),
– az EU bármelyik munkanyelvén megszerzett nyelv-

vizsga,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismertek (MS

Word, Excel programok használata),
– kiváló kommunikációs készség, magas szintû jogsza-

bályismeret.

Elõny:
– költségvetési szervnél, közigazgatási szakterületen

szerzett szakmai tapasztalat,
– képzettség tekintetében EU szakértõi szakon szerzett

végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– közbeszerzési, államháztartási ismeretek.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pozíciók betöltéséhez elengedhetetlen feltétel a bün-
tetlen elõélet és a magyar állampolgárság.

Illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell magyar nyelvû szakmai
önéletrajzot és motivációs levelet.

A pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
talhoz kérjük eljuttatni 2007. május 20-ig, postai úton, sze-
mélyesen vagy e-mailben, a következõ címek valame-
lyikére:

– Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Humán
Erõforrás Osztály, 1117 Budapest, Neumann János u. 1/C,

– nkthjob@nkth.gov.hu.
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A beérkezett pályázatok elbírálását a hivatal elnöke ál-
tal kijelölt bizottság végzi, a pályázókat a pályázat elbírá-
lásától számított 8 napon belül írásban tájékoztatja. Felvi-
lágosítás kérhetõ a 484-2551-ös telefonszámon.

Mihályfa és Kisvásárhely Községek
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
és 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

Közigazgatási szerv megnevezése: Mihályfa és Kisvá-
sárhely Községek Körjegyzõsége.

Betöltendõ munkakör: körjegyzõ.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, szakvizsga hiá-

nyában kötelezettség vállalása annak egy éven belül törté-
nõ megszerzésére,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás a pályázatok sikeres elbírálását követõen 2007.
július 2. után azonnal betölthetõ.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani Mihályfa község polgármesteréhez: Keresztesné
Tóth Éva Mária polgármester, 8341 Mihályfa, Petõfi u. 62.
Telefon: 06 (30) 400-2586.

Villány Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Villány város aljegyzõi feladatainak ellátására

Az aljegyzõi megbízás feltételei:
– jogi egyetemi végzettség,
– legalább öt év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– a végzettséget igazoló okiratokat,
– erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
– felsõfokú németnyelv-vizsga.

A megbízás határozatlan idõre szól.
Az aljegyzõi megbízás kezdõ idõpontja: 2007. július 1.
Bérezés: a Ktv. szerint.
A pályázatot írásban kell benyújtani Villány város jegy-

zõjéhez, Villány, Baross G. u. 29.
A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Bel-

ügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 30.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Kiskunfélegyháza Város Tûzoltósága
parancsnoki beosztásának betöltésére

A pályázatot kiíró szerv neve és székhelye: Kiskunfél-
egyháza Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.

Szolgálati hely megnevezése és címe: Kiskunfélegyhá-
za Város Tûzoltósága, 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi
út 21.

Beosztás: tûzoltóparancsnok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– belföldi lakóhely,
– felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettség,
– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés,
– tûzvédelmi igazgatási, tûzmegelõzési vagy tûzoltási

területen szerzett szakmai gyakorlat,
– legalább 10 éves hivatásos tûzoltói szolgálat,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– egészségi (pszichikai és fizikai) alkalmasság,
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– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– szakmai, erkölcsi és vezetõi alkalmasság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõvé képzõ és

rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyami végzettségek
megléte vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének
vállalása,

– legalább „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– felhasználó szintû számítógép-kezelõi ismeretek,
– megszerzett másoddiploma,
– egyetemi végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, kézzel írott

szakmai önéletrajzot,
– a büntetlen elõéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok

hiteles másolatát,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai kon-

cepciót,
– a hivatásos tûzoltói állományban eltöltött idõ hivata-

los igazolását,
– a vezetõi gyakorlatról szóló igazolást,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– a rendészeti szakvizsga kinevezést követõ öt éven be-

lül történõ elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõvé kép-
zõ és a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamok elõ-
írt határidõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

– a pályázati kiírásban szereplõ feltételeket bizonyító
dokumentumokat vagy hiteles másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a tör-
vény végrehajtására kiadott 140/1996. (VIII. 31.) Korm.
rendelet, a 21/1997. (III. 19.) BM rendelet és a 9/1997.
(II. 12.) BM rendelet alapján.

A beosztással járó feladatok:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mû-

szaki-mentési, katasztrófaelhárítási, tûzmegelõzési, tûz-
vizsgálati, valamint munkavédelmi, minõsített idõszaki,
gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának fel-
ügyelete, szervezése,

– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a
társszervekkel, lakossággal, gazdálkodószervekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot zárt borí-
tékban Kiskunfélegyháza város polgármesterének címez-
ve (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tûzoltó-pa-
rancsnoki beosztásra”.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 30. nap.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – a képvise-
lõ-testület döntését követõ hónap 1-jétõl tölthetõ be. A ki-
nevezés határozatlan idõre szól.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Nánási
Éva aljegyzõ, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., tele-
fon: (76) 461-255.

A pályázat elbírálásáról – a pályázatok egyidejû vissza-
küldésével – az elbírálást követõ 15 napon belül – a nyer-
tes pályázó kivételével – minden pályázó írásbeli értesí-
tést kap.

Miniszteri utasítás

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
7/2007. (BK 10.) ÖTM

utasítása
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Igazgatásának 2008. december 31-ig terjedõ
idõszakra vonatkozó

Esélyegyenlõségi Terve végrehajtásáról

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-ának
(4) bekezdésében és a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény 70/A. §-ában foglaltakra figye-
lemmel, a munkáltató, valamint a Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete, az Országházi Dolgozók Ér-
dekképviseleti Szövetsége, az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek
Szakszervezete között az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium Igazgatására (a továbbiakban: ÖTM
Igazgatás) 2008. december 31-ig terjedõ hatállyal – létre-
jött Esélyegyenlõségi Tervben meghatározottak végrehaj-
tása és a hátrányos helyzetû foglalkoztatottakat megilletõ
kedvezmények igénybevételének biztosítása érdekében az
érdekképviseletekkel egyetértésben kiadom az alábbi

utasítást.

1. Ezen utasítás hatálya az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium központi igazgatásának személyi
állományára terjed ki.
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2. Az ÖTM Igazgatásának 2008. december 31-ig terjedõ
idõszakra elfogadott Esélyegyenlõségi Tervében (a továb-
biakban: ET) meghatározottak megvalósulásának vizsgá-
lata, a kedvezmények körének bõvítése céljából Munkahe-
lyi Esélyegyenlõségi Bizottságot (a továbbiakban: Bizott-
ság) kell létrehozni, és javaslatot kell tenni a Bizottság
ügyrendjére.

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje

Határidõ: utasítás kiadását követõ 2 héten belül

3. Az ET-t minden foglalkoztatottal meg kell ismertetni,
amelynek megtörténtét a foglalkoztatottak az ET mellék-
letében meghatározott formátumú ûrlapon, aláírásukkal
kötelesek igazolni.

Felelõs: munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk
Határidõ: 2007. április 30. (a jelenleg foglalkoztatási

jogviszonyban állók vonatkozásában), állo-
mányba vétel idõpontja (az újonnan foglal-
koztatási jogviszonyt létesítõk esetében)

4. Ki kell dolgozni a kedvezményekhez való hozzájutás
eljárási szabályait.

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje

Határidõ: utasítás kiadását követõ 2 héten belül

5. Az ET-t, a kedvezmények igénybevételéhez szüksé-
ges nyilatkozatokat, valamint a panasztételi ûrlapot az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium intranetes
honlapján letölthetõ formátumban meg kell jelentetni.

Felelõs: Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály
vezetõje

Határidõ: azonnal

6. A kedvezmények igénybevételére jogosító nyilatko-
zatokat a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály ve-
zetõjéhez kell eljuttatni zárt borítékban.

Felelõs: munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk
Határidõ: 2007. április 30. (a jelenleg foglalkoztatási

jogviszonyban állók vonatkozásában), állo-
mányba vétel idõpontját követõen haladék-
talanul (az újonnan foglalkoztatási jogvi-
szonyt létesítõk esetében)

7. A kedvezmények igénybevételére jogosult foglalkoz-
tatottakról – a személyes adatok védelmérõl és a közérde-
kû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezéseinek megtartásával – nyilvántartást kell ve-
zetni. A nyilvántartásban szereplõ adatok csak az ET által
érintett idõszak utolsó napjáig kezelhetõk.

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje

Határidõ: folyamatos

8. A munkaidõ-kedvezmények igénybevételének rendje:
a) A foglalkoztatottak az ET-ben meghatározott munka-

idõ-kedvezményeket 2007. március l-jétõl, a közvetlen
munkahelyi vezetõikkel egyeztetett idõpontban vehetik
igénybe.

b) A 40 év feletti, a fogyatékossággal élõ és/vagy meg-
változott munkaképességû foglalkoztatottak az egészség-
ügyi és betegségmegelõzõ célú munkaidõ-kedvezményt
(egyéni program esetén a munkáltatói jogkört gyakorló ve-
zetõvel egyeztetett idõpontban) vehetik igénybe (a ked-
vezmény részletekben is igénybe vehetõ).

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje (az IRM egészségügyi és sportléte-
sítményekkel kötendõ megállapodások alá-
írásáért és a dolgozók tájékoztatásáért)
munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk (a
kedvezmény igénybevételének nyilvántartá-
sáért)

9. Ki kell alakítani a 2007. évi idõszakos egészségügyi
szûrések és tanácsadások programját.

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje

Határidõ: 2007. április 30.

10. Önkéntes adatszolgáltatás alapján szociális térképet
kell készíteni az ET 2. pontjában érintett foglalkoztatot-
takról.

Felelõs: Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály
vezetõje

Határidõ: 2007. június 30.

11. Ez az utasítás kiadásának napján lép hatályba, és
2008. december 31-én hatályát veszti.

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

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Esélyegyenlõségi Terve

a 2008. december 31-ig terjedõ idõszakra

Jelen Esélyegyenlõségi Terv az egyenlõ bánásmódról és
az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésében, valamint a Mun-
ka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
70/A. §-ában meghatározottak alapján jött létre:

– egyrészrõl az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM), mint munkáltató,

– másrészrõl, az ÖTM Igazgatásában foglalkoztatási
jogviszonyban állók (a továbbiakban: foglalkoztatottak)
képviseletében eljáró érdekképviseleti szervek, a Belügyi
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és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, az Országházi
Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége, az Ifjúsági és
Sportminisztérium és a Minisztériumhoz Tartozó Költség-
vetési Szervek Szakszervezete (a továbbiakban: érdekkép-
viseleti szervek)
(a továbbiakban együtt: Felek)

között, a hátrányos helyzetû foglalkoztatotti csoportok
foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérése és javí-
tása céljából.

I.

ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK

1. A Felek rögzítik, hogy jelen Esélyegyenlõségi Terv
nem tartalmazza azokat a kedvezményeket, amelyek más
jogszabályból, az állami irányítás egyéb jogi eszközébõl,
illetve érdekképviseleti szervvel kötött megállapodásból
következnek.

2. A jelen Esélyegyenlõségi Tervet aláíró Felek az
egyenlõ bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esély-
egyenlõség elõsegítése érdekében kötelezettséget vállal-
nak arra, hogy

a) a nõk,
b) a 40 évesnél idõsebb,
c) a roma,
d) a fogyatékossággal élõ,
e) a két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelõ,
f) a 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelõ,
g) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelõ,
h) vagy idõs szüleiket családjukban gondozó
i) a fogyatékossággal élõ,
j) a két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelõ,
k) a 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelõ,
l) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelõ,
m) vagy idõs szüleiket családjukban gondozó

foglalkoztatottak esélyegyenlõségének elõsegítése érde-
kében együttmûködnek az érintetteket támogató intézke-
dések meghozatalában.

3. Közösen keresik további kedvezmények bevezetésé-
nek és alkalmazásának lehetõségét, különösen a díjazás,
egyéb juttatások, a munkakörülmények javítása, az egész-
ségmegõrzés terén, figyelembe véve a gyermekneveléssel
és a szülõi szereppel kapcsolatosan felmerülõ terheket.

4. A munkáltató kötelezettséget vállal a foglalkoztatot-
tak hátrányos megkülönböztetésének megakadályozására,
ennek keretében elsõdlegesen a megelõzés eszközeit al-
kalmazza. Ez kiterjed a foglalkoztatási jogviszony kelet-
kezésére, annak tartama alatt az illetmények, a juttatások,
a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzõ eszközök és
módszerek meghatározására, az áthelyezésre, a foglalkoz-
tatási jogviszonyokkal kapcsolatos egyéb kérdésekre és a
jogviszony-megszüntetésre. Kiterjed a foglalkoztatottak
bárminemû, különösen az egyenlõ bánásmódról és az

esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 8. § és 9. §-ában megfogalmazott diszkrimináció
eseteire. A Felek rögzítik, hogy ez alól kivételt képeznek
a foglalkoztatás jellegébõl vagy természetébõl egyértel-
mûen következõ, szükséges megkülönböztetés esetei.

5. A Felek rögzítik, hogy a megkülönböztetés tilalma,
az egyenlõ bánásmód elve nem alkalmas az összes esetle-
ges egyenlõtlenség megszüntetésére, amely a foglalkozta-
tottakat érheti foglalkoztatásuk során. Ezért a jelen Esély-
egyenlõségi Tervet aláíró Felek olyan pozitív, méltányos
és rugalmas intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek elõse-
gítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását,
megõrzését.

6. A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja
a foglalkoztatottak emberi értékeit, méltóságát, egyedisé-
gét. A foglalkoztatottak és a saját érdekeit figyelembe
véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket és
-körülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak ezeknek
az alapvetõ értékeknek a megõrzéséhez és megerõsíté-
séhez.

II.

HELYZETFELMÉRÉS

(2006. december 31-ei állapot)

7. A munkáltatónál 417 fõ áll alkalmazásban. Ebbõl
284 nõ (68,1 %), 217 fõ 40 évnél idõsebb korú (52%), a
40 évesnél idõsebbeken belül nõ 128 fõ. Az eddigi ismere-
tek szerint 1 fõ roma identitású. A fogyatékossággal élõ
vagy megváltozott munkaképességû dolgozók száma nem
ismert. Az adatok szerint a kisgyermekes (10 éven aluli
gyermeket nevelõ) foglalkoztatottak száma 94 fõ. A kis-
gyermekét egyedül nevelõ nõk és férfiak száma nem is-
mert.

8. A foglalkoztatottak közül 408 fõ határozatlan, 5 fõ
határozott idõre kinevezett köztisztviselõ, 4 fõ hivatásos
szolgálati viszonyban álló.

III.

KONKRÉT PROGRAMOK, INTÉZKEDÉSEK,
ÚJ ELJÁRÁSRENDEK KIALAKÍTÁSA

A MUNKÁLTATÓ VÁLLALÁSAI AZ EGYES
CÉLCSOPORTOK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉNEK

BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Az egyenlõ bánásmód betartása és az esélyegyenlõség
elõsegítése érdekében a munkaügyi folyamatok szabályo-
zása terén

9. A munkáltató kezdeményezi Munkahelyi Esély-
egyenlõségi Bizottság megalakítását, amely évente meg-
vizsgálja az Esélyegyenlõségi Terv megvalósulását, javas-
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latot tesz a kedvezmények körének kibõvítésére. A Bizott-
ság a munkáltató és az érdekképviseletek által – egyenlõ
arányban – javasolt tagokból áll fel. A Bizottság évente
legalább egyszer ülésezik, munkáját a munkáltató által ki-
nevezett esélyegyenlõségi referens segíti.

10. Az esélyegyenlõségi referens a Civilkapcsolati és
Esélyegyenlõségi Osztály vezetõje által megbízott sze-
mély.

11. A referens feladata:
a) az Esélyegyenlõségi Terv teljesülésének vizsgálata,

melyrõl 2008. december 1-jéig beszámolót készít, és azt a
szolgálati út betartásával felterjeszti a munkáltatóhoz,

b) a következõ idõszakra vonatkozó Esélyegyenlõségi
Terv elõkészítése, annak a munkáltatóval és az érdekkép-
viseleti szervekkel való egyeztetése. Az egyeztetett javas-
lat benyújtási határideje: 2008. december 20.

12. A referens – a hátrányos helyzetû foglalkoztatotti
csoportok szociális ügyeinek nyomon követése céljából –
meghívottként részt vesz a Szociális Bizottság ülésein.

A foglalkoztatottak számára biztosított kedvezmények
kiterjesztése céljából a munkáltató

13. Az állásra kiírt pályázatok megfogalmazásakor, a
foglalkoztatottak kiválasztásánál és a napi munkavégzés
során kor, nem, nemzetiség, etnikai hovatartozás, családi
és egészségi állapot stb. szempontjából nem tesz különb-
séget. Ennek érdekében a pályázatok megszövegezése so-
rán kikéri az esélyegyenlõségi referens véleményét.

14. A foglalkoztatottak kiválasztása során a hangsúlyt
az adott munkakörhöz szükséges képesítéseken túl a kész-
ségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra
helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos
szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munka-
tapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a
többi készség és képesség figyelembevételét.

15. Az éves képzési terv szerint meghirdetett képzések
elbírálásánál a 40 év feletti munkavállalók elõnyt élveznek
az olyan végzettségek megszerzésében, amelyek a fiata-
labb generációknál már alapképzettségnek számítanak
(ECDL, Internet, nyelvtanfolyam stb.).

16. A munkáltató törekszik az azonos végzettséggel,
azonos munkakört, azonos színvonalon ellátók bérezési
rendszerében elõforduló hátrányos eltérítések megszünte-
tésére (ügykezelõ, ügyintézõ).

17. A kedvezmények kihasználhatósága érdekében az
átlagosnál fokozottabb családi kötelezettségekkel terhelt
és/vagy a fogyatékossággal élõ, illetve megváltozott mun-
kaképességû foglalkoztatottakról nyilvántartást vezet. A
nyilvántartásban kizárólag olyan, a foglalkoztatottak által
önkéntes alapon szolgáltatott adatok szerepelhetnek, ame-
lyek vonatkozásában a foglalkoztatottak kifejezett írásbeli
hozzájárulásukat adják a szolgáltatott adatok kezeléséhez.

A nyilvántartásban szereplõ különleges személyes adatok
csak a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelke-
zései szerint és jelen Esélyegyenlõségi Terv által érintett
idõszak utolsó napjáig kezelhetõek.

18. Az alábbi, önkéntesen tett foglalkoztatotti nyilatko-
zatok tartalmát kezeli a nyilvántartásban:

a) nyilatkozat 10 éven aluli, valamint a 18. életévét be
nem töltött, középiskolai tanulmányait nappali tagozaton
folytató gyermekek számáról,

b) nyilatkozat fogyatékos gyermek nevelésérõl,
c) nyilatkozat beteg gyermek vagy beteg szülõ gondozá-

sáról,
d) nyilatkozat legalább 50%-os fogyatékosságról, meg-

változott munkaképességrõl.

A családi és munkahelyi kötelezettségek összehango-
lása céljából a munkáltató

19. Havi 4 óra munkaidõ-kedvezményt biztosít a kettõ
vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelõ, vagy legalább
egy 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelõ foglalkozta-
tottak számára, a fogyatékos gyermeket nevelõk számára,
valamint a beteg gyermeket vagy beteg szülõt gondozó
foglalkoztatottak részére. A kedvezmény igénybevétele
nem akadályozhatja a foglalkoztatott munkaköri feladatai-
nak ellátását. A kedvezményezettek köre minden esetben
az aktuális létszámot jelenti. (A Felek rögzítik, hogy a
munkaidõ-kedvezmény nem vonható össze.)

20. A munkáltató a munkavállaló szabadságát nem ter-
helõ, fizetett szabadnapot biztosít a rendkívüli és gyerme-
kekkel kapcsolatos családi események (pl. gyermekszüle-
tés, gyermek ballagása, baleset, haláleset) esetére.

21. A tárca feladatkörébe tartozó témákban biztosítja a
foglalkoztatottak gyermekei számára szakmai gyakorlat,
diplomamunka-konzultáció lehetõségét, melyben a Civil-
kapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály vezetõje nyújt se-
gítséget A kedvezményezettek köre a gyermekes foglal-
koztatottakra terjed ki.

22. A gyermekes foglalkoztatottak munkaidõ-beosztá-
sánál figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási in-
tézmények nyitva tartását, és amennyiben ezen idõszakon
túli munkavégzést rendel el, a foglalkoztatottat legalább
24 órával elõbb tájékoztatja. A kedvezményezettek köre a
gyermekes foglalkoztatottakra terjed ki.

23. A 14 éven aluli gyermeket nevelõ foglalkoztatottak
rendes évi szabadságának kiadása során a munkáltató, le-
hetõségeihez mérten, figyelembe veszi a gyermekgondo-
zási és oktatási intézmények mûködése során elrendelt
szünetek idejét.

24. A két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelõ
szülõ számára a munkáltató – ha a munkakör azt lehetõvé
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teszi – lehetõséget biztosít rugalmas munkaidõ igénybevé-
telére.

25. A GYED-en és GYES-en lévõ szülõvel a munkálta-
tó a gyermekgondozás ideje alatt is tartja a kapcsolatot,
kisgyermekével együtt meghívja a tárca gyermek- illetve
családi rendezvényeire (gyermeknap, Télapó ünnepség
stb.) Segíti a GYED-rõl és GYES-rõl visszatérõ foglalkoz-
tatottak munkahelyi beilleszkedését, igény esetén rész-
munkaidõs foglalkoztatást vagy – amennyiben azt a mun-
kakör jellege lehetõvé teszi – a távmunka lehetõségét biz-
tosítja számukra.

26. A közvetlen munkáltató a munkaszüneti napok kö-
rüli munkarend (ügyelet) kialakítása során figyelemmel
van arra, hogy ne kiskorú gyermeket nevelõ foglalkozta-
tottat jelöljön ki.

A munkakörülmények javítására, különös tekintettel a
40 éven felüli, a fogyatékossággal élõ és megváltozott
munkaképességû dolgozók helyzetének jobbítására a mun-
káltató

27. Az elõzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munka-
körök betöltésénél a 40 év felettiek pályázatát nem utasítja
el kizárólag arra hivatkozva, hogy a képzés és a betanítás a
korukból következõen már nem kifizetõdõ befektetés.

28. A 40 év feletti dolgozóknak, valamint a 40 év alatti
megváltozott munkaképességû és fogyatékossággal élõ
foglalkoztatottak részére havi 4 óra egészségügyi és beteg-
ségmegelõzési célú munkaidõ-kedvezményt biztosít.
A munkaidõ-kedvezmény igénybevétele nem akadályoz-
hatja a foglalkoztatott munkaköri feladatainak ellátását.
(A Felek rögzítik, hogy a munkaidõ-kedvezmény nem
vonható össze.)

29. Az ülõ, mozgásszegény munkaköröket figyelembe
véve rendszeres és juttatásként adott sportolási lehetõséget
szervez (torna a székházban, úszás, konditerem stb. az
ORFK RSZKK-val kötött megállapodás szerint a IX. kerü-
let Vágóhíd utca 11–13. szám alatti objektumban).

30. Vállalja, hogy a foglalkoztatottak életkorát, megbe-
tegedéseit figyelembe véve, illetve a népegészségügyi
adatokkal egyeztetve, hangsúlyozott figyelmet fordít a
szív- és érrendszeri, a daganatos és mozgásszervi megbe-
tegedések megelõzésére. Ennek érdekében – a foglalkoz-
tatottak egészségügyi állapotára tekintettel – a Népegész-
ségügyi Programban meghatározott szûréseket és tanács-
adásokat szervez.

31. Engedélyezi, hogy a krónikus betegségekben szen-
vedõ, rendszeres kezelés alatt álló foglalkoztatottak a ke-
zelést – amennyiben ez írásbeli szakorvosi ajánlás vagy
vélemény alapján indokolt – a munkaidõ egy részében is
igénybe vehessék. A kedvezmény igénybevétele nem aka-
dályozhatja a foglalkoztatott munkaköri feladatainak ellá-
tását.

32. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltéte-
leinek megteremtése érdekében a munkahelyi körülmé-
nyeket stratégiai tervezéssel, állandó kontrollal, fejlesztés-
sel jobbá és a minõségbiztosítás alapszabálya szerint ellen-
õrzöttebbé teszi.

A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése érdeké-
ben a munkáltató

33. A Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
közremûködésével az érintett foglalkoztatottak számára
egyénre szabottan tájékoztatást ad a nyugdíjba vonulási le-
hetõségekkel kapcsolatban.

34. A nyugdíj elõtt álló foglalkoztatottak szakmai ké-
pességét és tapasztalatát maximálisan felhasználja a pálya-
kezdõ munkavállalók betanítására.

35. A nyugdíj elõtt álló foglalkoztatottak munkaidejét,
azok beleegyezése nélkül nem csökkenti. A kedvezménye-
zettek köre az adott állománycsoportra vonatkozó nyug-
díjkorhatárnál legfeljebb 5 évvel fiatalabb foglalkoztatot-
takra terjed ki.

36. A munkáltató a korengedményes nyugdíjazásnak az
egyénre és a munkáltatóra gyakorolt hatását annak alkal-
mazása elõtt megvizsgálja.

IV. PANASZTÉTEL BIZTOSÍTÁSA

37. Az egyenlõ bánásmód megsértése, zaklatás, jogelle-
nes elkülönítés, megtorlás elõfordulása esetén a foglalkoz-
tatott az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben részére
biztosított eljárások megindítását megelõzõen a Munkahe-
lyi Esélyegyenlõségi Bizottság tevékenységében részt ve-
võ érdekképviseleti szervezethez vagy az esélyegyenlõsé-
gi referenshez fordulhat. Az érdekképviselet és az esély-
egyenlõségi referens kölcsönösen tájékoztatják egymást
(a foglalkoztatottak nagyobb csoportját érintõ ügyekben
valamennyi érdekképviseletet) a beérkezett panaszról és
kialakítják saját vagy közös álláspontjukat az üggyel kap-
csolatosan.A Felek rögzítik, hogy a panasztétel nem korlá-
tozza a foglalkoztatottat abban, hogy a rendelkezésére álló
törvényes eszközök igénybevételével az ügyet jogi útra
terelje.

38. Az érdekképviselet, ill. az esélyegyenlõségi referens
a panaszt – ha az ügy jellege lehetõvé teszi – anonim mó-
don, mind az érdekképviselet, mind az esélyegyenlõségi
referens véleményével vagy közös álláspontjukkal együtt,
a panasz megtételétõl számított 2 munkanapon belül a tár-
ca Közszolgálati Szabályzatában megjelölt munkáltató elé
tárja.

A munkáltató az ügy megoldása érdekében köteles a ki-
vizsgálásról haladéktalanul intézkedni. A vizsgálatot a
munkáltató által kijelölt szervezeti egység folytatja le,
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maximum 7 munkanapon belül. A kijelölt szervezeti egy-
ség a vizsgálat eredményérõl tájékoztatja a munkáltatót.
Amennyiben a munkáltató a panasz alapját képezõ intéz-
kedés megtételéhez a vizsgálat eredményének ismeretében
is ragaszkodik, és ezt a foglalkoztatott sérelmezi, a mun-
káltató az intézkedést nem foganatosíthatja a panasznak
a munkáltatóhoz való benyújtásától számítva legfeljebb
10 munkanapig.

39. Amennyiben a panasz nem a munkáltató intézkedé-
se ellen irányul, és a kivizsgálás megerõsíti a foglalkozta-
tott által kifogásolt jelenség meglétét (zaklatás, emberi
méltóság megsértése stb.), a munkáltató haladéktalanul
köteles intézkedni a jelenség megszüntetése érdekében.

Amennyiben a résztvevõk nem tudnak megegyezni,
közvetítõt vonhatnak be az eljárásba. Az eljárás eredmé-
nyérõl a foglalkoztatottat tájékoztatni kell.

40. Az érdekképviseletek tájékoztatják az esetekrõl a
Szakszervezetek Érdekegyeztetõ Fórumát.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. Az Esélyegyenlõségi Tervben rögzített kedvezmé-
nyek körét a munkáltató az érdekképviseleti szervekkel
egyeztetve folyamatosan bõvítheti.

42. A foglalkoztatottaknak az Esélyegyenlõségi Terv
mellékletét képezõ ûrlapon kell nyilatkozniuk, hogy az
Esélyegyenlõségi Tervben foglaltakat megismerték.

43. A Felek megállapodnak abban, hogy a munkáltató
jelen Esélyegyenlõségi Terv aláírását követõen haladékta-
lanul gondoskodik annak az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium intranetes honlapján történõ megje-
lentetésérõl.

44. A Felek rögzítik, hogy a következõ idõszakra szóló
esélyegyenlõségi terv elfogadási határideje 2008. decem-
ber 31.

Jelen, a munkahelyi esélyegyenlõség biztosítása érde-
kében létrejött Esélyegyenlõségi Tervet a Felek képviselõi
elolvasták, annak rendelkezéseit közösen értelmezték, és
mint akaratukkal mindenben megegyezõt jóváhagyólag
aláírják.

Aláírások

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

Dr. Bárdos Judit s. k.,
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete fõtitkára

Dr. Latkóczy Antal s. k.,
Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége elnöke

Dr. Gazsik Lajos s. k.,
ISM és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek Szakszervezete

elnöke

1. melléklet

Nyilatkozat az eltartott gyermekek számáról

…………………………………………………………
Foglalkoztatott neve

…………………………………………………………
Adószáma

…………………………………………………………
Gyermek neve

…………………………………………………………
Születési ideje

…………………………………………………………
Gyermek neve

…………………………………………………………
Születési ideje

Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem:
igen nem

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:
………………………………

foglalkoztatott aláírása

2. melléklet

Nyilatkozat tartósan beteg szülõ ápolásáról

…………………………………………………………
Munkahely megnevezése

…………………………………………………………
Foglalkoztatott neve

…………………………………………………………
Adószáma

…………………………………………………………
Szülõ neve

…………………………………………………………
Születési ideje

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:
………………………………

foglalkoztatott aláírása
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3. melléklet

Nyilatkozat legalább 50%-os fogyatékosságról,
megváltozott munkaképességrõl

…………………………………………………………

Munkahely megnevezése

…………………………………………………………

Foglalkoztatott neve

…………………………………………………………

Adószáma

…………………………………………………………

Fogyatékosság mértéke, megnevezése

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:

………………………………
foglalkoztatott aláírása

4. melléklet

Nyilatkozat tartósan beteg vagy fogyatékossággal élõ
gyermek nevelésérõl

…………………………………………………………
Munkahely megnevezése

…………………………………………………………
Foglalkoztatott neve

…………………………………………………………
Adószáma

…………………………………………………………
Gyermek neve

…………………………………………………………
Születési ideje

…………………………………………………………
Gyermek neve

…………………………………………………………
Születési ideje

Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem:
igen nem

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:
………………………………

foglalkoztatott aláírása
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5. melléklet

Esélyegyenlõséggel és egyenlõ bánásmóddal kapcsolatos panasztételi ûrlap

Munkáltató neve, címe

Érdekképviseleti szervezet (ahova a panasz érkezett)
vagy az esélyegyenlõségi referens neve

A panasztétel dátuma

A panasz rövid leírása (az érdekképviselet tölti ki)

Az esélyegyenlõségi referens/bizottság véleménye, javas-
lata

A véleményezés dátuma



6. melléklet

Szervezet, szervezeti egység neve: …………………………………………………………

Nyilatkozat

Alulírottak nyilatkozunk, és aláírásunkkal igazoljuk, hogy az ÖTM Igazgatásának 2008. december 31-ig terjedõ idõ-
szakra vonatkozó Esélyegyenlõségi Tervét megismertük.

Sor-
szám

Nyilatkozó neve
(nyomtatott betûvel)

Dátum Nyilatkozattevõ aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Megbízott ügyintézõ neve, elérhetõsége: ……………………………………………………………………

dátum, aláírása: ………………………………………………………………………………………………
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Közlemény – felhívás

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
hirdetménye

a 2007. évi Palóczi Antal-díj adományozásáról

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a
31/2005. (X. 21.) TNM rendelet 1. §-a (2) bekezdésének
e) pontja alapján, a miniszter által adományozható Palóczi
Antal-díjjal kapcsolatban a következõ felhívást teszi közzé.

A miniszter a településrendezés területén legalább
10 éven át végzett kimagasló – tervezõi, oktatói, kutatói,
fõépítészi – tevékenység elismeréséül személynek, illetõ-
leg tervezõcsoportnak Palóczi Antal-díjat (a továbbiak-
ban: díj) adományozhat. A díjban külföldön élõ magyar ál-
lampolgár, illetve magyar nemzetiségû, nem magyar ál-
lampolgár is részesíthetõ. Évente legfeljebb 2 darab díj
adományozható. A díjjal emlékplakett, az adományozást
igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A díjátadás 2007. októ-
ber 1-jén, az építészet világnapja megünneplésének kere-
tében történik.

A díjat ugyanaz a személy 5 éven belül újra nem kaphat-
ja meg és a második díj adományozását olyan eredmény,
illetõleg teljesítmény alapján lehet csak javasolni, amelyet
az adott személy a korábbi díj elnyerését követõen muta-
tott fel.

A díj adományozására bárki tehet javaslatot, amelyet –
levélben – az Építészeti és Építésügyi Díjak Bizottságához
kell benyújtani, az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fõosztá-
lyára címezve (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., levél-
cím: 1903 Budapest, Pf. 314).

A javaslattétel benyújtásának, illetõleg postai fel-
adásának a határideje:

2007. június 29-e (péntek) 14 óra.

A javaslattételnek tartalmaznia kell a jelölt személy vagy
tervezõcsoport nevét/megnevezését, címét, valamint azon
eredmények bemutatását és rövid indokolását, amelyek
megalapozhatják a díj odaítélését. A pályázó munkásságá-
nak ismertetése írott és képi formában egyaránt történhet,
különös tekintettel a díj odaítélésének megalapozására alkal-
mas, kiemelkedõ színvonalú tevékenységére. Ezen túlme-
nõen a pályázathoz benyújtható minden olyan dokumentum,
adat vagy mértékadónak tekinthetõ vélemény is, amely az
elbírálást segítheti, illetõleg amelyet a pályázó a bemutatko-
zásához egyebekben lényegesnek tart.

A javaslattételi adatlap letölthetõ az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium honlapjáról (www.otm.
gov.hu). További információ kérhetõ telefonon
(441-7759), faxon (441-7742) és e-mailben a nagy.eszter
@meh.hu címen is.

Építészeti és Építésügyi Díjak Bizottsága

Pályázati felhívás
az „Idõsbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

gondozásában

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter közös pályázatot
hirdet önkormányzatok számára az eddigi tevékenységük
után az „Idõsbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére. A pá-
lyáztatással összefüggõ teendõket az SZMM Idõsügyi Tit-
kársága végzi.

Háttér

Az ENSZ megfogalmazásában a XX. században követ-
kezett be a „hosszú élet forradalma”, amely jelentõs válto-
zásokat hozott az egyén és a társadalom számára nemzeti
és nemzetközi szinteken is. Magyarországon 1900 és 2000
között szinte megduplázódott a születéskor várható élet-
tartam (várható élettartam: 1900-ban nõk: 38,2 év, férfiak:
36,6 év; 2000-ben nõk: 75,6 év, férfiak 67,1 év), s külön fi-
gyelemre méltó, hogy milyen nagy különbség van a két
nem elérhetõ életkorában a nõk javára. Magyarországon
további kihívást jelent, hogy a hazai idõsek sokkal
rosszabb állapotban érik meg ezt az életszakaszt, mint
európai uniós kortársaik.

Az 1991-ben megfogalmazott ENSZ Idõs Emberekkel
Foglalkozó Alapelvek szerint olyan idõspolitikára van
szükség, amely az egész élet során biztosítja a függetlensé-
get, a részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a
méltóságot. Ezen elvek mentén országos szintû idõspoliti-
ka határozza meg az idõsek generációs hátrányainak le-
küzdését, teljes társadalmi tagságuk megteremtését és
megõrzését. Helyi szinten az önkormányzatok tehetnek a
legtöbbet az idõs lakosság társadalmi aktivitásának, fizikai
és intellektuális kapcsolódási lehetõségeiknek megõrzé-
séért.

Célkitûzés

Az Idõsbarát Önkormányzat Díj adományozásával az
alapítók azt a célt tûzték ki, hogy a Díj az önkormányzatok
idõsekért vállalt cselekvõ felelõsségét elismerje, hozzájá-
ruljon a helyi szintû aktív idõspolitika megerõsítéséhez, és
a díjjal járó jutalommal a helyi idõsügyi tevékenység segí-
téséhez.

A díjazással és a díjátadáshoz kapcsolódó önkormány-
zati konferenciával kíván a két Minisztérium hozzájárulni
ahhoz, hogy minél szélesebb körben a helyi politikaformá-
lók figyelme az idõsödés problémái felé forduljon, és in-
tézkedéseikkel, programjaikkal innovatív módon segítsék
elõ: az idõsek közéletben való részvételét, hátrányaik le-
küzdését, életminõségük javítását, a bûnmegelõzés idõs-
ügyi feladatainak társadalmasítását, az idõsek üdültetésé-
nek hozzáférhetõvé tételét, a fogyasztóvédelmi rendelke-
zések széles körben történõ megismertetését. Mindezeket,
az idõsügyért végzett önkormányzati tevékenység példa-
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mutatóan eredményes gyakorlatának felkutatásával, díja-
zásával és közzétételével kívánják elérni a díj alapítói.

Ezen célkitûzésen belül különösen fontos, hogy ne csu-
pán a különbözõ törvények és jogszabályok által elõírt,
megfelelõ színvonalú ellátási kötelezettségeknek tegyen
eleget a helyi önkormányzat, hanem a helyi közösségek
életének minõségét szinten tartó, javító, az idõsügyet szol-
gáló rendszereket kialakító kezdeményezésekkel éljen, il-
letve azokat támogassa. Ezek sokszor nem nagy befekte-
tést igényelnek. Fõként az odafigyelõ, együttmûködõ,
döntéshozói és hivatali munka, valamint az önkormányzati
és támogatói erõforrások együttesen kellõ hátteret biztosít-
hatnak az e területen való eredmények eléréséhez. Nélkü-
lözhetetlen e tevékenység során az idõs ember lakóhelyé-
hez, családi környezetéhez igazodó ügyei figye-
lembevétele, e sajátos közösség életének szervezése, az
idõsek aktivitásának fenntartása, a közösségi ügyekbe
való bevonása.

Kapjon különös figyelmet továbbá a társadalom, az ál-
lami és önkormányzati igazgatás kistérségi és regionális
átrendezõdésével összehangolt idõsügyi kapcsolatépítés
fejlesztése, az új együttmûködési formákat keresõ idõs-
ügyi civil szervezõdések szorgalmazása, a különbözõ tér-
ségi idõsügyi szervezetek, tanácsok létrehozásának elõse-
gítése.

Különösen nagy hangsúlyt kap a hatékony idõspolitika
kialakítása és támogatása azokon a településeken, ahol a
lakosság nagy hányada idõskorú. Mindenütt, de ezeken a
településeken különösen az önkormányzat alapstratégiájá-
nak részévé kell váljon az idõseket érintõ kérdésekkel való
tudatos foglalkozás.

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok
nyerhetik el, amelyek a szociális gondoskodás körébe tar-
tozó kötelezõ alapfeladataikon túl:

a) aktív tevékenységükkel – különösen a pályázati le-
hetõségek kihasználásával – elõsegítik az idõskorúak helyi
szervezeteinek mûködését, illetve hozzájárulnak szabad-
idõs programjaik megszervezéséhez,

b) példamutató együttmûködést alakítanak ki a kistér-
ségük helyi önkormányzataival, valamint a helyi kisebbsé-
gi önkormányzatokkal, illetve a civil szervezetekkel és a
lakosság önkéntes segítõivel az idõskorúak életvitelének
javítása érdekében,

c) a helyi közéletbe, illetve annak alakításába széles-
körûen bevonják az idõskorú polgárokat, illetve szerveze-
teiket,

d) az a)–c) pontokban meghatározottak megvalósításá-
val kialakították a helyi idõsbarát politika azon rendszerét,
amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes
mûködést.

A díjak és a díjátadás

A fenti célok elérését a következõkkel kívánja elismerni
a pályáztató:

1. A 6 legjobbnak ítélt pályamû benyújtójának a 2007.
év Idõsbarát Önkormányzata Díjat adományozza és díja-
zottanként 1 000 000 Ft jutalomban részesíti.

2. Az Idõsek Világnapja alkalmából Idõsbarát Önkor-
mányzat konferenciát és díjátadó ünnepséget szervez. A
6 legjobb pályamûvön túl a bíráló bizottság által példaérté-
kûnek minõsített pályamunkák is bemutatásra kerülnek.

3. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(a továbbiakban: TÖOSZ) 1 TÖOSZ különdíjat ajánl fel a
Bíráló Bizottság által javasolt kistelepülésnek.

Ki és milyen módon pályázhat?

Pályázók köre:
– bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fõvárosi)

önkormányzat, amennyiben eleget tesz mindazoknak a kü-
lönbözõ jogszabályokban elõírt ellátási kötelezettségek-
nek, amelyek az idõs lakosságról való gondoskodást bizto-
sítják, illetve a helyi szükségletekhez igazodva ezeket az
ellátásokat szakmailag elfogadható (innovatív) módon he-
lyettesíti.

Pályázat módja:
Pályázni írásos pályamûvek benyújtásával lehet, mely-

ben a pályázó önkormányzat bemutatja, hogy milyen helyi
rendszerét alakította ki az idõsügyi önkormányzati tevé-
kenységnek. A pályázati ûrlapban megadott formátum
szerint a pályázó önkormányzat idõsügyi tevékenységé-
nek, az önkormányzás során idõsügyben meghatározó ér-
tékeknek, elveknek, az idõsügyi fejlesztési elképelések-
nek, és a már elért eredményeknek, hatásoknak az össze-
foglalásából kibontakozó kép bemutatása szükséges.

Fõbb értékelési szempontok

A pontos értékelési szempontokról és az értékelés me-
netérõl az „Értékelési szempontsor” címû dokumentumból
tájékozódhat.

Alapelv, hogy csak olyan pályázó kerülhet díjazásra,
amely jogszabályokban elõírt (egészségügyi, szociális,
közmûvelõdési stb.) ellátási kötelezettségeinek eleget
tesz.

Ezen túlmenõen azonban az innovatív, ötletes, a meg-
lévõ erõforrásokat kreatív módon az idõsek érdekében fel-
használó intézkedések; a lakossággal, lakossági csopor-
tokkal partneri viszonyban megvalósított tevékenységek
bemutatását is kéri a pályáztató.

Fontos szempont, hogy a pályamûbõl megismerhetõvé
váljon, hogy milyen önkormányzási elvek, és milyen kon-
cepció(k) áll(nak) a helyi idõspolitika hátterében, mi hatá-
rozza meg az idõsek életét érintõ döntéshozást és döntés-
végrehajtást. Ugyanakkor az értékelõ bizottság az alapján
hozza meg döntését, hogy az önkormányzat hol tart az
alapelvek megvalósításában, mit tett. Milyen kezdemé-
nyezésekkel élt, illetve milyen kezdeményezéseket támo-
gatott? Az értékelés során figyelembe veszi majd az érté-
kelõ bizottság, hogy az egyes pályázó önkormányzatok a
maguk szintjén, településmérettõl, rendelkezésre álló erõ-
forrásoktól és demográfiai helyzetüktõl függõen képesek
alakítani az idõsekre odafigyelõ önkormányzati tevékeny-
ségüket.
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Annak bemutatása, hogy az önkormányzati tevékenysé-
gek valóban pozitív hatással vannak a helyi idõs lakosság-
ra. A pályázó önkormányzat az idõs lakosok csoportjai-
nak, illetve az õket képviselõ szervezõdések (pl. nyugdíjas
klubok, egyesületek) véleményét is összegezheti a pályá-
zatban. Ezt a véleményt javasoljuk a pályázathoz csatolni
írott ajánlás formájában, melyben a helyi lakosok, érdek-
képviseletek, civil szervezetek javasolják az önkormány-
zat díjazását, és megfogalmazzák, hogy milyen hatást gya-
korolt az önkormányzat tevékenysége a saját életükre.

A pályázat benyújtásának módja

A pályamûveket a pályázati ûrlap kitöltésével készítsék
el, melyet az Internetrõl a következõ címrõl tölthetnek le:
http://www.szmm.gov.hu

Pályamûvek maximum 8 oldal terjedelmû – times new
roman 12-es betûmérettel és szimpla sorközzel elkészített
(plusz mellékletek) nyomtatott (vagy gépelt) anyagok le-
hetnek.

A pályamûvet az aláírásra jogosult személy (közgyûlési
elnök, polgármester) aláírásával 3 nyomtatott példányban

kérjük benyújtani. A pályázatokat tértivevénnyel postai
úton, a következõ címre juttassák el:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Idõsbarát Ön-
kormányzat Díj Bíráló Bizottság, 1054 Budapest, Akadé-
mia u. 3.

Személyesen a pályázat nem adható be!
Kérjük a borítékon a „PÁLYÁZAT” szót feltûntetni szí-

veskedjenek.
Amennyiben erre lehetõség van, a késõbbi feldolgozás

érdekében kérjük, hogy pályázatát elektronikusan is jut-
tassa el az idosugy@szmm.gov.hu címre.

A pályázatok postára adásának napja: A pályázati fel-
hívás Magyar Közlönyben történõ megjelenését követõ 30.
nap 24. órája.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdése van,
kérjük, írásban forduljon az alábbi címre: suto.te-
rez@szmm.gov.hu

Kiss Péter s. k., Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter önkormányzati és területfejlesztési

miniszter
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1. számú melléklet

„Idõsbarát Önkormányzat” Díj
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

gondozásában

Pályázati ûrlap

Pályázati
hivatkozási
szám: /2007.

A pályázati kiírás és az értékelési szempontok segítik Önt abban, hogy tájékozódjon a pályáztató szándékairól, és ar-
ról, hogy mely területek élveznek prioritást az értékelés során. Kérjük, ezeket a dokumentumokat alaposan tanulmányoz-
za át, mielõtt pályamûvét elkészítené.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy az itt megadottakon túl további információkat, kiegészítéseket kérjen a
pályázótól, amennyiben ezt az értékelési folyamat során szükségesnek találja.

A pályamû elkészítésekor, kérjük, törekedjen a tömör, lényegretörõ fogalmazásra. A pályamû összesen maximum
8 oldal hosszúságú – Times New Roman 12-es betûmérettel és szimpla sorközzel – (+ mellékletek) lehet. A pályamûveket
3 nyomtatott összefûzött példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani.

A pályázatokat tértivevénnyel postai úton, a következõ címre juttassák Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Idõsba-
rát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottság, 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Kérjük a borítékon a „PÁLYÁZAT” szót feltüntetni szíveskedjenek.
Személyesen a pályázat nem nyújtható be!
Amennyiben erre lehetõség van, a késõbbi feldolgozás érdekében kérjük, hogy pályázatát elektronikusan is juttassa el

az idosugy@szmm.gov.hu címre.
A pályázatok postára adásának határideje: A pályázati felhívás Magyar Közlönyben történõ megjelenését követõ

30. nap 24. órája.

Pályázó önkormányzat:



Az ajánlott mellékletek közül egyiket sem kötelezõ benyújtani a pályázatokhoz, ugyanakkor az értékelés során fontos
szempontot jelenthet a pályamûveket kiegészítõ anyagok bemutatása. Különösen igaz ez az idõseket képviselõ lakossági
csoportoktól, szervezetektõl kapott ajánlásokra, melyben kérjük, hogy a támogatók írják le, miért ajánlják önkormányza-
tukat díjazásra, és az önkormányzati tevékenységek hatásait saját és a képviselt lakossági csoport szempontjából mutas-
sák be.

A pályamûve elkészítésekor, kérjük, hogy idõskorúnak a 60 év felettieket tekintse.

1. A pályázó önkormányzat adatai és bemutatása

1.1. A pályázó önkormányzat neve:

1.2. A pályázó önkormányzat címe:

1.3. Az aláírásra jogosult neve, beosztása (polgármester, közgyûlési elnök):

1.4. A pályázati ügyekben eljáró kapcsolattartó neve és elérhetõsége
név:
beosztás:
postacím:
telefonszám:
fax:
e-mail cím:

1.5. Az önkormányzat által képviselt lakosság (település, megye, kerület) száma:

1.6. A lakosság demográfiai helyzete (különös tekintettel az idõsödésre):

1.7. Az idõs lakosság gazdasági, szociális helyzete:

1.8. A pályázó által legfontosabbnak ítélt helyi idõsügyi problémák, szükségletek:

2. A pályázó önkormányzat által ellátott feladatok

2.1. Az idõsek életét érintõ kötelezõ ellátások és szervezési módjuk (szociális, egészségügyi, közmûvelõdési stb.)
Kérjük, sorolja fel, hogy az Ön önkormányzatának milyen kötelezõ feladatoknak kell eleget tennie (elsõsorban az idõ-

sek életét közvetlenül érintõ feladatokat listázza). Tömören mutassa be az ellátás formáját is, és azt hogy hányan veszik
igénybe, milyen arányt képviselnek az idõskorúak az ellátotti körben.

Kötelezõ feladat megnevezése
Feladatellátási forma

és az ellátást nyújtó megnevezése
Igénybe vevõk száma

(ebbõl idõskorú)

pl. házi segítségnyújtás pl. önkormányzati intézmény mûköd-
tetésével, v. szakember önkormány-
zati alkalmazásával, v. feladatellátási
szerzõdés formájában civil szervezet
végzi, vagy más önkormányzattal
közösen fenntartott intézménnyel (in-
tézmény neve, alkalmazottak száma,
alkalmazásuk formája) stb.

rendszeresen igénybe vevõk (ellátot-
tak) száma az elõzõ évben:
ebbõl az idõskorúak száma:
idõszakosan igénybe vevõk száma
elõzõ évben:
ebbõl az idõskorúak száma:

Kérjük, bõvítse a táblázatot további sorokkal, amennyiben erre a kötelezõ ellátások bemutatásához szüksége van!

Pályázó önkormányzat:
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2.2. Az idõsek életét érintõ önként vállalt feladatok, programok bemutatása

Önként vállalt feladat, program megnevezése
Feladatellátási forma

és az ellátást nyújtó megnevezése
Igénybe vevõk száma

(ebbõl idõskorú)

Kérjük, bõvítse a táblázatot további sorokkal, amennyiben erre az önként vállalt ellátások bemutatásához szüksége van.

3. Az önkormányzat idõsügyi alapelvei, koncepciója és stratégiája

3.1. Mindazok az elvek, szempontok, melyek alapvetõen meghatározzák idõsügyben az önkormányzati döntésho-
zást, és a döntések végrehajtását.

3.2. Az önkormányzat idõsügyi koncepciója, stratégiája vagy a kapcsolódó ágazati stratégiák releváns részeinek rö-
vid bemutatása. Kérjük, térjen ki arra is, hogy az önkormányzati mûködést, fejlesztést meghatározó koncepciók, straté-
giák mikor születtek, és hol tartanak annak megvalósításában.

4. Az eddigi önkormányzati tevékenységek idõsügyben

Kérjük, röviden mutassa be azokat az elõzõ évi önkormányzati tevékenységeket, intézkedéseket (döntések, és meg-
valósításuk), amelyek az idõs lakosság életét befolyásolták, hozzájárultak az idõsek függetlenségének, társadalmi rész-
vételének, önmegvalósításának fenntartásához, kialakításához, méltóságot és gondoskodást biztosítottak a lakosság éle-
tében. Kérjük, hogy számoljon be a tevékenységek bemutatásakor az önkormányzati szerepvállalás mikéntjérõl, az
együttmûködõkrõl, a kedvezményezettekrõl, a kezdeményezõrõl és a végrehajtóról, arról, hogy a tevékenység milyen
erõforrásokat igényelt stb.

(Ezen a ponton ne az önkormányzati kötelezõ feladatok ellátását ismertesse, hanem mindazokat a tevékenységeket,
amelyek a feladatellátást kiegészítik, meghaladják, illetve azok minõségét, eredményességét javítják, közvetlenül
reagálnak a helyi lakosság aktuális szükségleteire. A hosszú távú eredményes mûködés feltétételeit, dokumentumait.)

5. Az elért eredmények és az önkormányzati tevékenységek hatása az idõsekre, illetve a helyi társadalomra

Kérjük, röviden és összefoglalóan számoljon be a fenti tevékenységek eredményeirõl és hatásáról.

6. Önkormányzati idõsügyi együttmûködés

Az önkormányzat kiket, milyen szervezeteket tekint együttmûködõ partnerének idõsügyben? Mely szereplõkkel, mi-
lyen területen, milyen célokkal, milyen formában valósul meg ez az együttmûködés?

7. Nyilatkozat és aláírás

Alulírott, aki a pályamûvet benyújtó önkormányzat nevében felelõsséggel tartozom, kijelentem, hogy a megadott ada-
tok és információk a valóságnak megfelelnek és hitelesek.

Amennyiben a pályamûvemben leírtakat az Idõsbarát Önkormányzat Díj Bizottság bemutatásra érdemesnek ítéli, biz-
tosítom az önkormányzatomat, képviselõ együttmûködõt, a díjátadó önkormányzati konferencia elõkészítéséhez és
megvalósításához.

Név:

Beosztás:

Aláírás és pecsét:

Dátum és hely:

Pályázó önkormányzat:

642 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 10. szám



Ajánlott mellékletek:

1. Ajánlások az önkormányzattal együttmûködõ, idõseket képviselõ szervezetektõl az önkormányzat pályamûvének
támogatásához

2. [,,Valójában hogyan hat ránk és miért jó nekünk mindaz, amit az önkormányzatunk tesz (különös tekintettel a pá-
lyamûben bemutatott tevékenységekre)?”]

3. Releváns szükségletek felméréseinek eredménye

4. Kapcsolódó önkormányzati koncepciók és stratégiák

5. Az önkormányzati idõsügyi tevékenységeket bemutató anyagok, dokumentumok (fényképek, újságcikkek, nap-
lók, meghívók, tájékoztató anyagok stb.)

Pályázó önkormányzat:

2. számú melléklet

„Idõsbarát Önkormányzat” Díj
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

gondozásában

Értékelési szempontok

Pályázati
hivatkozási
szám: /2007. év
(A pályáztató tölti ki!)

1. Formai értékelési szempontok

No. Formai értékelési szempontok
A pályamû formai szempontból megfelel

(Igen/Nem)

1.1. A pályázó önkormányzat jogosult pályamû benyújtására (pályázói
körbe beletartozik)

1.2. A pályamû határidõre a benyújtás helyére beérkezett

1.3. A pályamûvet 3 nyomtatott példányban
(1 eredeti, 2 másolat) benyújtották

1.4. A pályázó hiánytalanul kitöltötte a pályázati ûrlapot, és aláírásával
hitelesítette azt

1.5. A pályázó önkormányzat pályamûve alapján eleget tesz az idõsek
életét érintõ kötelezõ ellátási feladatainak1

Megjegyzések:

1 Amennyiben a pályázó önkormányzat nem látja el kötelezõ feladatai valamelyikét, de annak helyettesítésérõl szakmailag elfogadható módon gondosko-
dik, akkor a pályamû formai értékelését végzõ szakember az 1.5. pontot elfogadhatja, döntését azonban indokolnia kell a megjegyzés rovatban. Ez esetben az
értékelõ bizottsági tagok szakmai szempontból felülbírálhatják a formai értékelõk döntését.
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Szakmai értékelésre csak az a pályamû kerülhet, amely formai szempontból elfogadható, vagyis az 1. pontban felso-
rolt összes szempontnak megfelel.

Amennyiben a pályamû értékelésében az 1.5. pontot csak megjegyzésekkel fogadták el a formai értékelést végzõk, a
szakmai értékelõ bizottsági tagok felülbírálhatják a kötelezõ ellátások teljesülését.

2. Tartalmi értékelési szempontok

No. Tartalmi értékelési szempontok Az adható pontszám A pályamûre adott pontszám

2.1. Az önkormányzat által bemutatott demográfiai (idõsödési)
helyzet és az ebbõl adódó helyi szükségletek értékelése:
Milyen mértékben figyel a pályázó az idõsödés kérdéseire
mint helyi társadalmi kihívásra, mennyire relevánsak a meg-
fogalmazott szükségletek?

1–10 pont

2.2. A felvállalt önkormányzati feladatok és ellátási formák
mennyire illeszkednek a pályáztató által fontosnak tartott el-
vekhez és értékekhez? Az ellátások mennyire illeszkednek a
bemutatott szükségletekhez?

1–10 pont

2.3. Vannak-e az önkormányzati munkát meghatározó értékek,
elvek, melyek lehetõvé teszik a következetes önkormányzati
munkát idõsügyi kérdésekben?
Rendelkezik-e a pályázó az idõsödés helyi társadalmi prob-
lémájának orvosolásához elképzelésekkel? (koncepciók,
stratégiák relevanciája)

1–5 pont

2.4. Az idõsügy területén bemutatott önkormányzati tevékenysé-
gek mennyire illeszkednek a bemutatott szükségletekhez, és
mennyire vannak összhangban az önkormányzati alapelvek-
kel, koncepciókkal?

1–15 pont

2.5. Az idõsügy területén bemutatott önkormányzati tevékeny-
ség mennyire megalapozott szakmailag, tartalmaz-e újító
elemet, mennyire szolgálhat mintául más önkormányzatok
számára? (szakmaiság, ötletesség, innováció)

1–30 pont

2.6. Mennyire képes partneri együttmûködésre az önkormányzat
más szereplõkkel az idõsügyi kérdésekben? (feladatellátásá-
ban vagy tevékenységeiben megjelenik-e az együttmûködés,
vannak-e együttmûködõ partnerei, különös tekintettel az
idõs embereket képviselõ szervezetekre)

1–15 pont

2.7. Az önkormányzati tevékenységek közvetlenül gyakorol-
nak-e hatást az idõs lakosok életére? Az idõsek életére gya-
korolt hatás összhangban van-e a pályáztató és a pályázó
által megfogalmazott értékekkel?

1–15 pont

Összesen: maximum 100 pont

Megjegyzések:
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3. Az értékelés menete

A beérkezõ pályamûvek regisztrálását, formai értékelését a pályázat bonyolításáért felelõs szervezeti egység végzi.
A pályázatok tartalmi értékelését az Idõsbarát Önkormányzat Díj Bizottság (a továbbiakban Bizottság) végzi, mely

5 tagú.
A Bizottság 2-2 tagját a Miniszterek delegálták. A szociális és munkaügyi miniszter által delegált 2 tag közül az egyik

tag az Idõsügyi Tanács tagja. A Bizottság Elnökét a Díjat Alapító Miniszterek kérik fel.
A Bizottság minden tagja pontoz az értékelési szempontok szerint. A tagok eredményeinek átlaga adja a pályázó vég-

sõ pontszámát.
A legjobb eredményt elérõ pályamûvek
– kerülnek díjazásra, évente legalább hat,
– tartalma alapján a Bizottság javaslatot tesz az Országos Idõsügyi Önkormányzati Konferencia tematikájára, mely

témajavaslat alapján az Idõsügyi Titkárság szervezi a konferenciát és felkéri a pályázókat a konferencián tevékenységük
bemutatására.

A Bizottság 1 kistelepülést TÖOSZ különdíjra javasolhat.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jelenik 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 ellenében történik.
Közzététel díja: 43 000 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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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., www.mhk.hu.
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).
2007. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával. Egy példány ára: 1134 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0865–5154

07.1619 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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