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Jogszabályok

A Kormány
47/2008. (III. 5.) Korm.

rendelete
a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési

támogatási programok elõirányzatai,
valamint a vis maior tartalék felhasználásának

részletes szabályairól

A Kormány az 1–27. § és a 28. § (1)–(2) és (4) bekezdé-
se tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségve-
tésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdé-
sében, a 28. § (3) bekezdése tekintetében a Magyar Köz-
társaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII.
törvény 57. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továb-
biakban: költségvetési törvény)

a) 1. számú melléklete szerinti IX. Helyi önkormányza-
tok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fe-
jezet,

aa) 10. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis
maior feladatainak támogatása cím,

aaa) területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fej-
lesztések támogatása a kedvezményezett térségek besoro-
lásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továb-
biakban: 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet] 2. mellékle-
tében meghatározott hátrányos helyzetû kistérségekben és
3. mellékletében meghatározott átmenetileg kedvezmé-
nyezett kistérségekben, illetve 4. §-a szerinti regionális
szempontból hátrányos helyzetû kistérségekben, továbbá a
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból el-
maradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet] meghatározott telepü-
léseken (a továbbiakban: HÖF TEKI),

aab) önkormányzati fejlesztések támogatása területi kö-
töttség nélkül (a továbbiakban: HÖF CÉDE),

aac) decentralizált vis maior keret,

ab) 11. Vis maior tartalék cím, és
ac) 13. A leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzár-

kóztatásának támogatása cím (a továbbiakban: LEKI), va-
lamint

b) 5. számú melléklet 14. pontja szerinti Települési ön-
kormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burko-
latfelújításának támogatása (a továbbiakban: TEUT)
forrásokra terjed ki.

(2) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési tá-
mogatási programok (a továbbiakban: decentralizált támo-
gatási programok) elõirányzatainak rendeltetése az önkor-
mányzati feladatellátás és az ezekhez kapcsolódó tárgyi
eszközök fejlesztése, immateriális javak beszerzése a
meglévõ egyenlõtlenségek mérséklése érdekében, továbbá
a vis maior helyzetek kezelése.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó források tekinte-
tében

a) pályázati rendszer keretében a HÖF TEKI, HÖF
CÉDE, LEKI, valamint TEUT támogatására rendelkezésre
álló szabad keretek, továbbá a benyújtott igények alapján a
decentralizált vis maior keret felhasználásáról a regionális
fejlesztési tanács (a továbbiakban: Tanács),

b) kérelemre a vis maior tartalék felhasználásáról az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter)
dönt.

(4) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
vagy amely

a) lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással
rendelkezik (a köztartozás megfizetéséig), vagy adósság-
rendezési eljárás alatt áll; a szerzõdéskötést követõen fel-
merülõ köztartozás, illetve meginduló adósságrendezési
eljárás esetén támogatás nem folyósítható; adósságrende-
zési eljárás esetén az eljárást befejezõ végzés jogerõre
emelkedéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni,

b) a támogatási kérelem benyújtását, illetve a pályázat
kiírását megelõzõ három naptári éven belül az államház-
tartás valamely alrendszerébõl támogatásban részesült, és
az elnyert támogatásról szóló szerzõdés rendelkezéseit,
feltételeit megszegte, a szerzõdésben foglalt kötelezettsé-
gét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,

c) a benyújtott támogatási kérelemben, pályázatban
valótlan vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott,

d) az államháztartás bármely alrendszerével szemben
lejárt határidejû tartozással rendelkezik,

e) nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás
tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a
támogatási program megvalósítási helyét, idõpontját nyil-
vánosságra hozzák,

f) nem nyilatkozott arról, hogy a pályázat szabályszerû-
ségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
az e rendeletben meghatározott szervek által történõ ellen-
õrzéséhez hozzájárul, vagy
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g) nem járul hozzá, hogy a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) keretében mûködõ, alapvetõen
pénzügyi szemléletû kincstári monitoring rendszerben
(a továbbiakban: MR) szereplõ adataihoz a döntéshozók,
elõirányzat-kezelõk hozzáférhessenek.

(5) Az e rendeletben meghatározott pénzügyi lebonyolí-
tással (különösen az utalványozással, az elõirányzat átadá-
sával, a nyilvántartással, a féléves és az éves beszámolás-
sal) kapcsolatos feladatokat a (3) bekezdésben meghatáro-
zott elõirányzatok vonatkozásában a miniszter végzi.

(6) A HÖF TEKI és a HÖF CÉDE keretek régiók közötti
felosztását a költségvetési törvény 16. § (1) bekezdés
d) pont db) alpontja alapján az 1. számú melléklet tartal-
mazza. Amennyiben a 2008. évi HÖF TEKI elõirányzat ré-
gió részére rendelkezésre álló kerete a korábbi évek köte-
lezettségvállalására nem nyújt fedezetet, úgy a Tanács el-
nöke írásban kezdeményezi a miniszternél az elõzõ évi kö-
telezettségvállalások összegének az adott régió HÖF
CÉDE elõirányzatának 2008. évi kötelezettségvállalással
nem terhelt, szabad keretére történõ átterhelését. A minisz-
ter hozzájárulása alapján a Tanács a pályázati felhívását
már a módosított keretösszegek függvényében készíti elõ.

(7) A decentralizált támogatási programok elõirányzatai
felhasználásának vonatkozásában az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendele-
tet (a továbbiakban: Ámr.) az e rendeletben foglalt kiegé-
szítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

(8) A decentralizált támogatási programok pályázati
rendszere mûködtetésének finanszírozását külön jogsza-
bály tartalmazza.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. beruházás: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

(a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés
7. pontjában meghatározott tevékenység,

2. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint imma-
terális javak beszerzése,

3. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés
8. pontjában meghatározott tevékenység,

4. földcsuszamlás: a természetes egyensúlyát vesztett
lejtõ vagy csúszólap mentén mozgó földtömeg, amely köz-
intézményt vagy legalább három beépített ingatlant érint,
illetve a csuszamlás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet
idézhet elõ,

5. humán-infrastruktúra fejlesztés: az oktatás (alap- és
középfokú oktatás), a mûvelõdés, az egészségügy, a szo-
ciális ellátás (szociális és családügy), valamint a sport te-
rületén megvalósuló fejlesztés,

6. kedvezményezett: a támogatásban részesített helyi
önkormányzat, önkormányzati társulás és többcélú kistér-
ségi társulás,

7. önkormányzati társulás: a kistérségi területfejleszté-
si, valamint intézményfenntartói társulás és az önkor-
mányzatok egy fejlesztési feladatra összefogott társulása,

8. pályázat befogadásának idõpontja: a pályázati felhí-
vásnak hiánytalanul megfelelõ pályázat beérkezésének
idõpontja, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérke-
zésének idõpontja,

9. pályázat benyújtásának idõpontja: postai kézbesítés
esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén a
pályázat átvételének napja,

10. partfal: az a földfelszín, ahol a szintkülönbség vál-
tozása felületének legalább 2/3-ad részében 60°-nál mere-
dekebb, nem tekinthetõ azonban partfalnak a mûködõ és a
felhagyott bányafal; ezen belül természetes partfal, amely
megtámasztó szerkezettel legfeljebb csak 50%-ban ellá-
tott, magassága pedig meghaladja a 3 métert,

11. pince: a földkéregbe vájt mesterséges, falazott vagy
falazatlan üreg, kivételt képeznek az ipari, bányászati cél-
lal mélyítettek, illetve az épületek szerkezeti részét képezõ
pincék,

12. saját forrás: a kedvezményezett által a támogatott
fejlesztéshez biztosított forrás, amelybe az államháztartás
alrendszereibõl pályázati úton nyújtott támogatás nem szá-
mítható be,

13. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény elõírásainak mind formailag, mind
tartalmilag megfelelõ, a kedvezményezett képviseletére
jogosult személy mûszaki teljesítést igazoló nyilatkozatá-
val ellátott számla,

14. szilárd burkolat: az aszfalt, az aszfaltmakadám, az
itatott makadám, a beton, a betonkõ és a kockakõ burkolat,

15. településrendezési eszközök:

a) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. §
27. pontjában meghatározott településfejlesztési kon-
cepció,

b) az Étv. 2. § 29. pontjában meghatározott település-
szerkezeti terv,

c) az Étv. 2. § 11. és 20. pontjában meghatározott helyi
építési szabályzat és szabályozási terv,

16. termelõ infrastrukturális fejlesztés: a gáz-, az elekt-
romos és távhõszolgáltatás, az ivóvíz- és a szennyvízháló-
zat, az utak, a hidak és a vízi létesítmények, a közlekedési,
a hírközlési, az informatikai létesítmények, szakszerû
egyedi szennyvíz-elhelyezési létesítmények létrehozása,
valamint az ezek mûködését szolgáló technológia és egyéb
gépbeszerzés,

17. többcélú kistérségi társulás: a települési önkor-
mányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás.
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II. FEJEZET

A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK
PÁLYÁZATI RENDSZER ELÕIRÁNYZATAINAK

KÖZÖS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYAI

A pályázati felhívások nyilvántartásba vétele,
közzététele

3. §

(1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat tárgyát és kódját,
b) a pályázati program célját és a megvalósítás forrását

a felhasználásra kerülõ célelõirányzat megnevezésével, a
rendelkezésre álló keretösszeget,

c) a pályázati felhívást kiíró Tanács megnevezését,
címét,

d) közremûködõ szerv igénybevétele esetén annak
megnevezését, címét,

e) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
f) a benyújtandó pályázat kötelezõ elemeinek és a csa-

tolandó dokumentumok megjelölését,
g) a pályázati díj mértékét, befizetésének módját, határ-

idejét,
h) a szükséges saját forrás mértékét és formáját, a meg-

létének igazolására szolgáló dokumentumokat,
i) a pályázati nyomtatványok elérhetõségét, igénylésé-

nek módját,
j) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határ-

idejét,
k) a pályázat befogadásának feltételeit, a befogadásról

szóló döntés, illetve a lehetséges hiánypótlás határidejét,
l) a pályázat elbírálásának határidejét, az értékelés, el-

bírálás szempontrendszerét,
m) annak tényét, ha a döntésben közremûködik vala-

mely szakértõi szerv,
n) a szerzõdéskötésre vonatkozó szabályokat,
o) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
p) az elszámolható költségek körét és az elszámolás

módját, határidejét,
q) a pályázat és a támogatási szerzõdés lezárásának

módját, feltételeit,
r) a pályázat ellenõrzésére szolgáló ellenõrzési listát,
s) a pályázat tárgya vagy az adott támogatási forma

szempontjából fontos, egyéb szakmai elemeket.

(2) A Tanács a támogatásra vonatkozó pályázati felhí-
vását elõirányzatonként külön-külön készíti el. A pályáza-
ti felhívás melléklete a pályázat benyújtására szolgáló
adatlap, a pályázattal kapcsolatos információkat tartalma-
zó útmutató és a pályázatokat elbíráló értékelõrendszer.

(3) Az elõirányzat terhére kiírandó pályázati felhíváso-
kat a Tanács egyeztetés és nyilvántartásba vétel kezdemé-
nyezése céljából legkésõbb tárgyév március 31-ig meg-
küldi a miniszternek.

(4) A Tanács az egyeztetéshez és a nyilvántartásba vé-
telhez megküldi a miniszter részére:

a) a pályázati felhívást papíralapon egy eredeti pél-
dányban és elektronikus módon,

b) az Ámr. 8/a. számú melléklete szerinti adatlapot két
eredeti példányban papíralapon,

c) a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló
Irodájának véleményét papíralapon egy másolati példány-
ban.

(5) A pályázati felhívás nyilvántartásba vételre és az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: ÖTM) honlapján való közzétételre törté-
nõ megküldése elõtt a Tanács a TEUT elõirányzat eseté-
ben a Magyar Közút Kht. területi igazgatóságával is
egyeztet, amelyrõl a Magyar Közút Kht. területi igazgató-
sága a Tanács részére írásban véleményt küld az egyezte-
tésre megküldött pályázati felhívás beérkezésének napjá-
tól számított 5 munkanapon belül.

(6) A miniszter a Tanács által megküldött pályázati fel-
hívásokat nyilvántartásba vétel elõtt a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséggel is egyezteti.

(7) Ha a pályázati felhívással kapcsolatban a miniszter
eltérõen foglal állást, errõl a Tanácsot a beérkezéstõl szá-
mított 5 munkanapon belül írásban – indokai megjelölésé-
vel – értesíti. Ha a Tanács az állásfoglalásban foglaltakkal
nem ért egyet, a miniszterrel egyeztetést folytat le. Az
– egyeztetés alapján – módosított pályázati felhívással
kapcsolatban a miniszter annak beérkezését követõ 2 mun-
kanapon belül a (8) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(8) Amennyiben a pályázati felhívás megfelel e rende-
letben foglalt feltételeknek, és összhangban van az európai
uniós támogatási célrendszerrel, a miniszter a pályázati
felhívást az általa vezetett pályázati nyilvántartásba a beér-
kezéstõl számított 5 munkanapon belül felveszi. A pályá-
zati felhívások nyilvántartásba vétele egyéni kód alapján
történik. A kód a pályázati felhíváshoz kötõdik.

(9) A pályázati felhívások nyilvántartása tartalmazza:
a) a pályázati felhívás kódszámát,
b) a pályázati felhívás kiíróját, tárgyát,
c) a felhasználásra kerülõ célelõirányzat megneve-

zését,
d) a felhasználásra kerülõ forrás összegét,
e) a pályázatok benyújtására vonatkozó határidõt,
f) a pályázatok elbírálásának várható idõpontját,
g) a pályázati felhívás közzétételének idejét,
h) a pályázati felhívás nyilvántartásba vételének idõ-

pontját.

(10) A miniszter a nyilvántartásba vételrõl értesíti a Ta-
nácsot, és intézkedik az ÖTM honlapján való közzététel
iránt. Az ÖTM honlapján történõ közzététel minõsül hiva-
talos közzétételnek, amely térítésmentes. A Tanács az
ÖTM honlapján történõ közzétételt követõen pályázati fel-
hívását egy helyi és egy országos napilapban, továbbá
saját honlapján is közzéteszi.
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(11) A nyilvántartásba vételrõl a miniszter haladéktala-
nul tájékoztatja a Kincstárt úgy, hogy a nyilvántartásba
vett pályázati felhívást elektronikusan, az Ámr. 8/a. számú
melléklet szerinti, egyéni kóddal ellátott adatlap egy ere-
deti példányát pedig postai úton továbbítja a Kincstár felé
a MR-ben történõ nyilvántartásba vétel céljából.

A pályázatok benyújtása, befogadása

4. §

(1) A Tanács – figyelembe véve az e rendeletben meg-
határozottakat – a támogatási célokat tárgyév április
15-éig közzétett pályázati kiírásban határozza meg. A cé-
lokról a Tanács dönt, azonban a támogatási célok köre elõ-
irányzatonként 3 célnál, illetve alcélnál kisebb nem lehet.

(2) A HÖF CÉDE elõirányzat esetében az épített és ter-
mészeti környezet védelme cél alatt szereplõ pincék, ter-
mészetes partfalak és földcsuszamlások megelõzõ jellegû
veszélyelhárítása támogatási alcél kiírása kötelezõ, figye-
lembe véve a 7. § (3) bekezdését.

(3) Az elõirányzatok felhasználása során figyelembe
kell venni, hogy

a) a HÖF CÉDE elõirányzat legalább 30%-át,
b) a TEUT elõirányzat legalább 25%-át, kivéve a Kö-

zép-magyarországi régiót, ahol az elõirányzat legalább
10%-át
a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében
meghatározott hátrányos helyzetû kistérségekben és
3. mellékletében meghatározott átmenetileg kedvezmé-
nyezett kistérségekben, illetve 4. §-a szerinti regionális
szempontból hátrányos helyzetû kistérségekben lévõ tele-
pülések, továbbá a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott települések támogatására kell fordítani.

(4) Termelõ infrastrukturális fejlesztés esetén, amennyi-
ben a fejlesztés tárgya nem önkormányzati területet is
érint, a nem önkormányzati tulajdonban lévõ terület tulaj-
donosának továbbá haszonélvezõjének, jelzálogjogosult-
jának elõzetes írásbeli hozzájáruló engedélyével nyújtható
be a pályázat és valósítható meg a fejlesztés.

(5) A pályázati dokumentációhoz csatolni kell az Ámr.
83. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 84. §-ában elõírta-
kat tartalmazó, értelemszerûen kitöltött, aláírt, bélyegzõ-
vel ellátott adatlapot, illetve beruházás esetén az annak
fenntarthatóságára vonatkozó szakmai és pénzügyi indok-
lást.

(6) Vezetékes gázellátás létesítésének támogatására be-
nyújtott pályázatokhoz az Ámr. 84. §-ában meghatározot-
tak mellett mellékelni kell a Magyar Energia Hivatal nyi-
latkozatát a gázellátó rendszer megvalósításának felté-
teleirõl.

(7) A HÖF CÉDE és LEKI elõirányzatok esetében,
amennyiben a pályázat a településen vagy a társulásban

közoktatással összefüggõ feladatot érint, a pályázónak a
pályázathoz csatolnia kell a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése alapján elkészítendõ,
a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézke-
déseket leíró települési, illetve társulási közoktatási esély-
egyenlõségi tervet.

(8) A HÖF TEKI, HÖF CÉDE és LEKI elõirányzatok
esetében a települési önkormányzat, a megyei önkormány-
zat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), az önkor-
mányzati társulás és a többcélú kistérségi társulás (a továb-
biakban együttesen: társulás), a TEUT elõirányzat eseté-
ben a települési önkormányzat jogosult pályázat benyújtá-
sára. A pályázó a Kincstár – az önkormányzat székhelye
vagy a társulás székhelye szerint területileg illetékes – re-
gionális igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) ke-
resztül egy eredeti és a pályázati felhívásban meghatáro-
zott másolati példányszámban pályázatot nyújthat be a pá-
lyázati felhívásban foglaltaknak megfelelõen a Tanácshoz.
A másolati példányszámot úgy kell meghatározni, hogy a
pályázatból egy-egy példány a pályázati rendszer lebonyo-
lításában közremûködõ szervezetek részére rendelkezésre
álljon.

(9) A pályázatokat tárgyév május 15-éig lehet benyúj-
tani.

(10) Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázatot és – hiá-
nyosság esetén – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) be-
kezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pá-
lyázat beérkezését követõ 10 munkanapon belül. A pályá-
zó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos pél-
dányszámban – a felszólítás kézhezvételétõl számított
8 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak
egyszer van lehetõség. A Tanács az Igazgatósággal a beér-
kezett pályázatok ellenõrzéséhez közös ellenõrzõ listát
alakít ki, amelynek formai és tartalmi követelményeit a pá-
lyázati felhívás (útmutató) tartalmazza.

(11) Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha
a) azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogo-

sult pályázó nyújtotta be,
b) a pályázat, illetve a hiánypótlás határidõn túl érke-

zett, vagy
c) a (10) bekezdés szerinti hiánypótlásnak a kedvezmé-

nyezett nem vagy nem megfelelõen tesz eleget.

(12) Az Igazgatóság átadja a pályázó Ámr. 8/b. számú
melléklete szerinti adatait az MR-be.

(13) A HÖF CÉDE elõirányzat esetében az épített és ter-
mészeti környezet védelme cél alatt szereplõ pincék, ter-
mészetes partfalak és földcsuszamlások megelõzõ jellegû
veszélyelhárítása alcélra érkezõ pályázatok esetében a be-
nyújtott pályázat egy példányát a beérkezését követõ
2 munkanapon belül az Igazgatóság megküldi a miniszter
által kinevezett szakértõi bizottság képviselõjének, aki azt
szakmai véleményével ellátva a döntés-elõkészítésig meg-
küldi a Tanácsnak.
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(14) Az Igazgatóság a pályázati felhívásnak eleget tett
pályázatok másolati példányait szabályszerûségi vélemé-
nyével ellátva a hiánytalan pályázat vagy a hiánypótlás be-
érkezését követõ 8 munkanapon belül megküldi a Tanács-
nak. Ha a pályázó a pályázati felhívásnak, hiánypótlási fel-
szólításnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen telje-
síti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja
a Tanácsnak, amelyrõl – a be nem fogadhatóság indoklásá-
val együtt – értesíti a Tanácsot és a pályázót. Az Igazgató-
ság a pályázónak szóló értesítésben tájékoztatást ad a be-
nyújtott pályázat példányai átvételének lehetõségérõl is.
Az Igazgatóság a benyújtott, de be nem fogadható pályá-
zatokból is megõriz egy másolati példányt.

(15) A Tanács a pályázati rendszer mûködtetését az ille-
tékes regionális fejlesztési ügynökségen (a továbbiakban:
ügynökség) keresztül látja el.

(16) A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályá-
zókat érintõ tanácsi döntésrõl a pályázót az ügynökség
írásban tájékoztatja. A pályázat befogadása nem kötelezi a
Tanácsot a pályázat támogatására.

A pályázat értékelése, döntéshozatal

5. §

(1) A Tanács a 4. § (9) bekezdésében meghatározott ha-
táridõig benyújtott pályázatokról tárgyév július 15-éig
dönt. Ha a Tanács a befogadott pályázatok elbírálása során
nem utasít el forrás hiányában pályázatot, és nem használja
fel elõirányzat keretét, új pályázatot írhat ki tárgyév július
25-éig, amennyiben az új pályázati felhívás a 3. §
(4)–(11) bekezdésében meghatározottak szerint ismételten
nyilvántartásba vételre került. Az ismételten kiírt pályázati
felhívásra a pályázat benyújtásának határideje tárgyév
augusztus 15-e. A Tanács az e határidõig benyújtott pályá-
zatokról tárgyév szeptember 30-áig dönt.

(2) Az új pályázati felhívás kiírása és az újólag benyúj-
tott pályázatok elbírálása során e rendelet szabályait kell
alkalmazni.

(3) A Tanács a pályázati értékelõrendszerének kialakí-
tása, továbbá a pályázatok elbírálása során köteles elõny-
ben részesíteni

a) a települések összefogásával megvalósuló fejleszté-
seket,

b) a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggõ fejleszté-
seket,

c) az európai uniós támogatásban részesülõ fejleszté-
sek hatását erõsítõ és kiegészítõ fejlesztéseket,

d) a területfejlesztési koncepciók és programok, vala-
mint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadá-
sának rendjérõl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet-
ben meghatározott eljárás alapján elfogadott, a régió, a
megye, a kiemelt térség és a kistérség területfejlesztési

programjába, Budapest Fõváros esetében a településfej-
lesztési koncepcióba illeszkedõ fejlesztési pályázatokat,

e) összhangban a területfejlesztési támogatásokról és a
decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett térségek be-
sorolásának feltételrendszerérõl szóló 67/2007. (VI. 28.)
OGY határozat I/10. pontjával a területi szegregációt
csökkentõ vagy megszüntetõ fejlesztéseket.

(4) A TEUT elõirányzat esetében a befogadott pályáza-
tok értékelése során a fejlesztés költséghatékonysága is
vizsgálandó, amely szempont az értékelési szempontrend-
szerbe is beépítésre kerül.

(5) Az óvodai nevelési, valamint az általános iskolai ok-
tatási és nevelési feladatokat ellátó intézmények felújításá-
ra, fejlesztésére benyújtott pályázatok elbírálásánál az ér-
tékelõrendszer összeállítása során biztosítani kell a fej-
lesztés hatékony fenntarthatóságával és mûködtetésével,
valamint az ellátási feszültség kezelésével (férõhelyhiány)
kapcsolatos szempont szerinti értékelést.

(6) A HÖF CÉDE elõirányzat esetében az épített és ter-
mészeti környezet védelme cél alatt szereplõ pincék, ter-
mészetes partfalak és földcsuszamlások megelõzõ jellegû
veszélyelhárítása alcélra érkezõ pályázatok döntés-elõké-
szítésében a miniszter által kinevezett szakértõi bizottság
képviselõje is részt vesz.

(7) A Tanács a pályázatok elbírálásától számított
10 munkanapon belül tájékoztatja a támogatottat, illetve
5 munkanapon belül közzéteszi saját honlapján a pályáza-
tok elbírálása tárgyában hozott döntéseit – a döntésre vo-
natkozó adatok alábbi bontásában –, továbbá kezdemé-
nyezi a miniszternél azok honlapon történõ közzétételét.
Az ÖTM honlapján történõ közzététel minõsül hivatalos
közzétételnek, amely térítésmentes. A közzététel minimá-
lis tartalma:

a) a pályázati felhívás tárgya, a támogatást biztosító
elõirányzatok megnevezése, a döntéshozó megnevezése, a
döntés ideje,

b) a nyertes pályázatokra vonatkozó adatok: kedvez-
ményezett megnevezése, székhelye, a fejlesztés meg-
valósulásának helye (település, kistérség, megye, régió
szerinti bontásban), a fejlesztés tárgya, a fejlesztés teljes
bekerülési költsége, a támogatás összege.

(8) A Tanács a döntéstõl számított 10 munkanapon be-
lül az Ámr. 8/b. számú melléklete szerinti, döntéshozó ál-
tal kitöltött adatlap, illetve a (14) bekezdés szerinti döntési
adatlap egy példányának megküldésével értesíti az Igazga-
tóságot.

(9) Az Igazgatóság az MR-be átadja az Ámr. 8/b. számú
melléklete szerinti, döntéshozó által kitöltött adatlap ada-
tait. Az Igazgatóság rögzíti az 1. § (3) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott elõirányzatok – kivéve a decentralizált
vis maior keretet – vonatkozásában a (14) bekezdésben
meghatározott döntési adatlap adatait.

(10) A pályázati rendszerrel, az elbírálással és a pályá-
zati célok megvalósulásával kapcsolatban a miniszter tájé-
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koztatást kérhet a Tanácstól, valamint a Kincstártól, a tájé-
koztatás megadására legalább 5 munkanapot kell biztosí-
tani.

(11) A Tanács tárgyév július 15-éig, illetve szeptember
30-áig hozott döntésekor tartaléklistát állíthat fel, amely-
ben a tárgyévben ki nem elégített, a pályázati és jogszabá-
lyi feltételeknek megfelelõ, forráshiány miatt elutasítandó
pályázatok szerepelhetnek. A Tanács hatáskörébe utalt, az
1. § (3) bekezdés a) pontjában szereplõ fejlesztési célú tá-
mogatás – kivéve a decentralizált vis maior keret – tárgy-
évi kerete terhére megítélt, azonban még tárgyévben le-
mondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összkölt-
ségcsökkenésbõl eredõ támogatási összeget a Tanács a tar-
taléklistán szereplõ pályázatok támogatására fordíthatja.
Errõl a Tanács tárgyév november 30-áig hozhat döntést. A
forrás hiányában elutasított pályázatokról a Tanács a dön-
tési határozatának megküldésével tájékoztatja az Igazga-
tóságot a döntéstõl számított 10 munkanapon belül. A tar-
taléklista a következõ évre nem vihetõ át.

(12) A korábbi évek elõirányzatai terhére hozott dönté-
sek tárgyévet megelõzõ ütemû támogatásához kapcsolódó
lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés
miatti összköltségcsökkenésbõl eredõ összegrõl a Tanács
új támogató döntést nem hozhat.

(13) A korábbi évek elõirányzatai terhére hozott dönté-
sek tárgyévi ütemû támogatásához kapcsolódó lemondás-
ból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti össz-
költségcsökkenésbõl eredõ összegrõl a Tanács a (11) be-
kezdésben foglaltak szerint hozhat döntést.

(14) A Kincstár az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meg-
határozott elõirányzatok – kivéve a decentralizált vis
maior keret – vonatkozásában elõkészíti a döntési, illetve
az elszámoló adatlap, a lemondó nyilatkozat, továbbá a tá-
mogatási szerzõdés mintáját, amelyet jóváhagyás céljából
megküld a miniszter részére. A Kincstár a miniszter által
jóváhagyott adatlap és támogatási szerzõdés mintát tárgy-
év április 30-áig megküldi a Tanács részére.

Pályázati díj

6. §

(1) Pályázati díjként a támogatási igény 1%-át, de mini-
mum 10 000 Ft-ot, maximum 250 000 Ft-ot kell befizetni a
Tanács pályázati felhívásában megjelölt, a Kincstár által
vezetett számlájára. A díjakról elkülönített nyilvántartást
kell vezetni. A díjak a pályázati rendszer mûködtetésével
összefüggõ kiadások fedezésére használhatók fel, felhasz-
nálásukról az Áht. 13/A. § (2) bekezdése, továbbá 1. §
(8) bekezdése szerint el kell számolni. Az elszámolás mód-
ját az 1. § (8) bekezdésében meghatározott külön jogsza-
bály tartalmazza.

(2) Mentesülnek a pályázati díj befizetése alól
a) a HÖF CÉDE elõirányzat pincék, természetes part-

falak és földcsuszamlások megelõzõ jellegû veszélyelhárí-
tása alcélra, továbbá

b) a vis maior keretre támogatási kérelmet benyújtó,
valamint

c) a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetben lévõ kistérségbõl pá-
lyázó önkormányzatok.

(3) A társulások közül azok mentesülnek a pályázati díj
befizetése alól, amelyek

a) a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. mellék-
lete, illetve 4. §-a szerinti kedvezményezett kistérségben
jöttek létre, vagy

b) nem a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és
3. melléklete, illetve 4. §-a szerinti kedvezményezett kis-
térségben jöttek létre, de a társulást alkotó önkormányza-
tok több mint fele a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben
szerepel.

(4) A befizetett pályázati díjat a pályázó írásbeli kérésé-
re 15 napon belül vissza kell utalni, amennyiben

a) a pályázat benyújtására nem kerül sor, vagy
b) a hiánypótlás elrendelésérõl szóló tájékoztatás kéz-

hezvétele elõtt az ügynökségnél vagy az Igazgatóságnál
érkeztetésre kerül a pályázó azon nyilatkozata, amelyben a
pályázatát visszavonja.

Amennyiben a pályázat visszavonásáról szóló tájékoz-
tatást a pályázó az Igazgatóság részére nyújtotta be, úgy
arról az Igazgatóság haladéktalanul tájékoztatja az Ügy-
nökséget.

(5) A Tanács a forráshiány miatt támogatásban nem ré-
szesített pályázatok esetén a döntést követõ legkésõbb
10 munkanapon belül vagy a tartaléklistáról forráshiány
miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetén a
tárgyév végéig intézkedik a befizetett pályázati díjaknak a
pályázók részére történõ visszautalásáról.

A támogatás formája

7. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból, illet-
ve e rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatok korábbi évi
kereteibõl támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egy-
szer adható támogatás. A támogatás formája vissza nem té-
rítendõ támogatás. A decentralizált támogatási programok
terhére megítélhetõ támogatás maximális összege 20 mil-
lió forint, kivéve

a) azon fejlesztéseket, amelyek olyan településeket
érintenek, amelyek számára a regionális operatív progra-
mok egyes intézkedései nem érhetõk el, továbbá

b) a TEUT elõirányzat esetén a megyei jogú városok és
a fõváros által benyújtott pályázatokat.
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A 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti cél esetében a
megítélhetõ támogatás maximális összege 5 millió forint.

(2) A pályázat befogadása elõtt megkezdett projekthez
támogatás nem adható, kivéve a HÖF CÉDE elõirányzat
esetén a céltámogatással megvalósuló fejlesztésekhez,
ahol a benyújtás idõpontjában hátralévõ mûszaki tartalom-
ra igényelhetõ támogatás. Nem minõsül megkezdett pro-
jektnek a 17. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti al-
cél esetén a település biztonságos mûködésének ideiglenes
helyreállítását szolgáló veszélyelhárítás.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott elõirányza-
tokból nem adható támogatás azokhoz a fejlesztésekhez,
amelyek az Európai Unió által társfinanszírozott támoga-
tások rendszerében vagy a terület- és régiófejlesztési cél-
elõirányzatból kaptak támogatást. Nem adható továbbá a
17. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott
támogatás azon önkormányzatoknak, amelyek pályázati
igényei támogathatók az érintett régiók operatív program-
jaiban.

(4) A pályázatok elbírálásakor az Ámr. 85–86. §-ában
elõírtak szerint kell eljárni azzal, hogy az igényeltnél ki-
sebb összegû támogatás is megítélhetõ, elõirányzatonként
legfeljebb a támogatásban részesített pályázatok számá-
nak 30%-a mértékéig.

(5) Az igényeltnél kisebb összegû támogatás megítélése
esetén a kedvezményezett jogosult az eredeti pályázat mû-
szaki tartalmának csökkentésével annak átdolgozására
– kivéve a céltámogatásban is részesült fejlesztéseket – a
döntésrõl szóló tájékoztató kézhezvételét követõ 10 mun-
kanapon belül.

(6) Az átdolgozott pályázatot a Tanács köteles megvizs-
gálni és támogatásáról dönteni, különös tekintettel annak
megvalósíthatóságára és üzembe helyezhetõségére. A Ta-
nács az átdolgozott pályázat esetében csak annak támoga-
tásáról vagy nem támogatásáról dönthet, ebben az esetben
a megítéltnél alacsonyabb mértékû támogatás már nem
ítélhetõ meg.

(7) A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ az
ÁFA összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján,
ha a kedvezményezettnek a támogatásból megvalósított
cél kapcsán ÁFA-levonási joga nincs.

Saját forrás mértéke, többlettámogatás lehetõsége

8. §

(1) A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatok-
nak, társulásoknak

a) LEKI elõirányzat esetében legalább 5%,
b) HÖF TEKI, HÖF CÉDE elõirányzatok esetében leg-

alább 10%,

c) TEUT elõirányzat esetében 50%, kivéve a 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott településeket,
amelyek esetében 42%
saját forrással kell rendelkezniük, kivéve a 26. §
(1)–(2) bekezdése alá tartozó támogatási célokat, amelyek
a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beru-
házási támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302., 2006. no-
vember 1., 29. o.) hatálya alá tartoznak.

(2) Az alap támogatási mértéket a 2. számú melléklet
tartalmazza. Az alap támogatási mértéken felül területi,
kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél
alapján többlettámogatás adható. A területi szempontból
adható többlettámogatást is tartalmazó, emelt szintû támo-
gatási mértéket a 2. számú melléklet tartalmazza. Az alap
támogatási mértéken, illetve a területi szempontból adható
többlettámogatást is tartalmazó, emelt szintû támogatási
mértéken felül – kivéve a TEUT elõirányzatot – az alábbi
többlettámogatások adhatók:

a) kedvezményezetti szempontból
aa) az a települési önkormányzat, amely az önhibáju-

kon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkor-
mányzatok támogatása jogcímen a 2006. és a 2007. évben
is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást
kaphat, vagy

ab) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati
együttmûködésben vagy társulási formában kívánják fej-
lesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást
kaphatnak;

b) támogatási cél alapján
ba) a belvíz elleni védekezés, amennyiben az önkor-

mányzat a pályázat benyújtását megelõzõ mindkét évben a
vis maior keretbõl vagy más állami forrásból ezen célra tá-
mogatásban részesült, a felszíni vízelvezetõ rendszer ki-
építéséhez az elismerhetõ költségek (1) bekezdés szerinti
saját forrással csökkentett mértékéig részesülhet támoga-
tásban,

bb) a pincék, természetes partfalak és földcsuszamlá-
sok megelõzõ jellegû veszélyelhárítása alcél 10%-kal ma-
gasabb támogatást kaphat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott többlettámogatá-
sok összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem
haladhatja az elismerhetõ költségek (1) bekezdés szerinti
saját forrással csökkentett mértékét.

A fejlesztés megkezdése

9. §

(1) A fejlesztés megkezdési idõpontjának
a) építéssel járó fejlesztés esetén az építési naplóba tör-

ténõ elsõ bejegyzés napját,
b) építéssel nem járó fejlesztés (különösen önálló gép-

vásárlás, egészségügyi gép-mûszer beszerzés) esetén a
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közbeszerzési eljárást követõ szerzõdéskötés idõpontját,
ennek hiányában az elsõ beszerzett gép szállítását igazoló
okmányon feltüntetett napot,

c) a fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az el-
sõ pénzátadás napját,

d) immateriális javak beszerzése esetén a megrendelés
elküldésének, alkotása esetén a megvalósításról szóló
szerzõdés aláírásának napját,

e) egyéb esetekben a szerzõdés vagy megrendelés alá-
írásának napját
kell tekinteni, kivéve a 26. § (1)–(2) bekezdése alá tartozó
támogatási célokat, amelyek a Szerzõdés 87. és 88. cikké-
nek a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) hatálya alá tartoz-
nak.

(2) Amennyiben a kedvezményezett
a) a támogatási szerzõdésben rögzített tervezett kez-

déshez képest, vagy
b) a támogatási szerzõdés mindkét fél által történõ alá-

írásához képest (ha ez késõbbi, mint a támogatási szerzõ-
désben rögzített tervezett kezdési idõpont)
3 hónapon belül nem kezdi meg a beruházást, vagy nem
kezdeményezi a támogatás – vagy a támogatás egy részé-
nek – igénybevételét, és késedelmét ezen idõ alatt igazol-
ható módon írásban a Tanácsnál nem menti ki, a támogatá-
si döntés érvényét veszti. A Tanács errõl mind a kedvez-
ményezettet, mind az Igazgatóságot értesíti. Kivételt ké-
peznek ez alól a közbeszerzési eljárás kapcsán folyamat-
ban lévõ jogorvoslati eljárás miatt meg nem kezdhetõ be-
ruházások.

(3) A fejlesztést a pályázat benyújtásának évében meg
kell kezdeni. A fejlesztés befejezési idõpontját úgy kell
megállapítani, hogy a fejlesztés befejezése, és az azt köve-
tõ elszámolás a 12. § (1) bekezdésében meghatározott el-
számolási határidõre biztosítva legyen.

(4) A támogatással megvalósult fejlesztések, kapacitá-
sok fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó szolgáltatá-
sok nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védmû-
vek karbantartását a kedvezményezett a befejezést követõ
5 éven keresztül folyamatosan biztosítani köteles.

Szerzõdéskötés

10. §

(1) A támogatási szerzõdéseket a Tanács támogatási
döntésrõl szóló tájékoztatójának átvételét követõ 4 hóna-
pon belül meg kell kötni.

(2) Amennyiben a támogatási szerzõdés megkötésére
ezen idõtartam alatt a támogatottnak felróható okból nem
kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti, és a Tanács
e tényrõl soron kívül, írásban, igazolható módon tájékoz-
tatja a kedvezményezettet. A tájékozató egy példányát az

Igazgatóságnak is meg kell küldeni. A Tanács a döntésrõl
szóló tájékoztató átvételét igazoló dokumentum (tértive-
vény) másolatát megküldi az Igazgatóság részére a szerzõ-
déskötési határidõ figyelemmel kísérése érdekében.

(3) A Tanács támogatásról szóló döntése alapján az
Igazgatóság három, egymással mindenben megegyezõ
példányban készíti elõ aláírásra a támogatási szerzõdést.
Az Igazgatóság a támogatási szerzõdés elõkészítéséhez
megküldött vagy bekért összes irat, a fejlesztéssel kapcso-
latos dokumentációk (különösen a közbeszerzés elindítá-
sának dokumentumai, vagy vállalkozói szerzõdés, megbí-
zási szerzõdés, lebonyolítói szerzõdés) hitelesített másola-
ti példányait köteles a Tanácsnak megküldeni. Az Igazga-
tóság a kedvezményezett által aláírt támogatási szerzõdés
példányait megküldi a Tanács részére aláírás céljából. A
Tanács a támogatási szerzõdés mindkét fél által aláírt pél-
dányaiból egy példányt a kedvezményezett és egy pél-
dányt az Igazgatóság részére – igazolható módon – meg-
küld.

(4) A támogatási szerzõdések módosításának – amely-
nek elõkészítése és aláírása során a (3) bekezdés szerint jár
el az Igazgatóság – elõkészítése a Tanács támogatási dön-
tés módosításáról szóló döntése alapján az Igazgatóság fel-
adata. A támogatási szerzõdések és azok módosításainak
adatait az Igazgatóság nyilvántartja.

(5) Amennyiben a támogatási szerzõdések módosítása a
támogatott azonosító vagy alapadatainak (pl. cím, bank-
számlaszám-változás) változására vonatkozik, úgy az
errõl szóló tájékoztató alapján, a Tanács döntése nélkül az
Igazgatóság elõkészíti a támogatási szerzõdés módosí-
tását.

(6) Amennyiben a fejlesztés a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési
törvény) hatálya alá tartozik, a támogatási szerzõdésben ki
kell kötni, hogy a támogatás igénylése csak a közbeszerzé-
si eljárás lefolytatását, a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statiszti-
kai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rende-
let szerinti, a közbeszerzés eredményérõl szóló tájékoztató
és a létrejött szerzõdések Igazgatósághoz történõ benyúj-
tását követõen kezdeményezhetõ. Az Igazgatóság a közbe-
szerzés lefolytatásáról a dokumentumok másolatának
megküldésével tájékoztatja a Tanácsot.

(7) Abban az esetben, ha a fejlesztés, projekt összköltsé-
ge a támogatási szerzõdésben szereplõ adatokhoz képest
változik, a Tanács ennek megfelelõen 15 munkanapon be-
lül módosítja támogatási döntését, figyelembe véve az
Ámr. 87. § (11) bekezdésében foglaltakat, miszerint
amennyiben a program, projekt összköltsége csökken a
tervezetthez képest, a támogatási összeget a projekt össz-
költsége csökkentésének arányában csökkentenie kell.
Amennyiben a fejlesztés, projekt összköltsége növekszik,
annak költségeit a kedvezményezett viseli. Az Igazgató-
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ság a módosított döntési adatlap alapján elkészíti a támo-
gatási szerzõdés módosítását.

(8) A támogatási szerzõdésben kötelezõ meghatározni:
a) a fejlesztési célt, a fejlesztés helyét,
b) a fejlesztési cél megvalósításának összköltségét

(nettó összeg, ÁFA összeg, bruttó összeg megbontásban),
forrásának összetételét, tervezett megkezdésének és befe-
jezésének idõpontját,

c) a támogatás összegét és költségvetési forrását, fel-
használásának pénzügyi feltételét, a kedvezményezett tá-
mogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó köte-
lezettségét,

d) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb kö-
telezettségeket,

e) a fejlesztés mûszaki tartalmát naturális mutatókkal
együtt,

f) a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, vala-
mint az ehhez kapcsolódó határidõket,

g) a szerzõdésszegés vagy a nem szerzõdésszerû telje-
sítés jogkövetkezményeit,

h) a (12) bekezdés szerinti tájékoztatást szolgáló tábla
kialakításának és elhelyezésének követelményeit,

i) az ellenõrzési jogosultság elfogadását,
j) az elállás jogát, feltételeit,
k) támogatási elõleg igénylése esetén a támogatási elõ-

leg nyújtásának feltételeit, az elõleggel való elszámolás
módját, határidejét,

l) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezé-
seket.

(9) A támogatást nyújtó köteles a szerzõdésben az elál-
lás jogát kikötni arra az esetre, ha

a) a közbeszerzési eljárás lefolytatását igazoló tájékoz-
tatót a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását kö-
vetõ 15 munkanapon belül a kedvezményezett nem nyújtja
be, vagy

b) az Ámr. 87. § (4) bekezdésében meghatározott felté-
telek közül legalább egy bekövetkezik,

c) a kedvezményezett a támogatást vagy annak egy ré-
szét nem a támogatási szerzõdésben rögzített célra hasz-
nálja fel,

d) a kedvezményezett késlelteti vagy akadályozza a tá-
mogatás felhasználásának ellenõrzését, illetve nem teljesí-
ti az ellenõrzéssel kapcsolatos – jogszabályban, támogatá-
si szerzõdésben meghatározott – kötelezettségeit,

e) a kedvezményezett hamis vagy meghamisított adato-
kat szolgáltat a pályázati eljárás, a szerzõdéskötés vagy az
ellenõrzés során,

f) a kedvezményezett a pályázat érvényességének, illet-
ve a támogatási szerzõdés megkötésének feltételét képezõ
nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

g) a kedvezményezett a pénzügyi elszámolási kötele-
zettségének a támogatási szerzõdésben meghatározott ha-
táridõn belül nem tesz eleget, és késedelmét e határidõig
írásban sem menti ki,

h) az elõleggel a kedvezményezett nem számol el a tá-
mogatási szerzõdésben meghatározott határidõig.

(10) Az a pályázó, akirõl bebizonyosodik, hogy a pályá-
zatában szándékosan valótlan adatot tüntetett fel, a Tanács
döntése alapján három évre kizárható a decentralizált tá-
mogatási programok pályázati rendszerébõl.

(11) A kedvezményezett a támogatási szerzõdésben kö-
telezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházás vagy
felújítás megvalósítása során megfelelõ képesítéssel ren-
delkezõ mûszaki ellenõrt biztosít.

(12) Az e rendeletben meghatározott elõirányzatokból
megvalósult beruházások vagy felújítások esetén a támo-
gatás kedvezményezettje a támogatási szerzõdésben fog-
laltaknak megfelelõen köteles gondoskodni arról, hogy a
megvalósult fejlesztés átadását követõen azon jól látható
és olvasható, központi helyen a támogatási szerzõdésben
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek meg-
felelõ, állandó tájékoztatást szolgáló tábla kerüljön elhe-
lyezésre a befejezést követõ 5. év végéig.

A támogatás folyósítása

11. §

(1) A miniszter az 1. § (5) bekezdése szerinti feladatok
ellátása érdekében megállapodást köt a Kincstárral.

(2) A támogatás saját és más forrásokkal arányosan a
teljesítést igazoló számla vagy a fejlesztési célú pénzesz-
köz átadásáról szóló megállapodás alapján a Tanács dönté-
sérõl szóló adatlapnak megfelelõ támogatási szerzõdésben
rögzítettek szerint vehetõ igénybe.

(3) A támogatásokat a Kincstár a miniszterrel kötött
megállapodás alapján az Ámr. 90–92. §-ában elõírtak sze-
rint folyósítja azzal, hogy

a) a kedvezményezett az általa igazolt eredeti és kettõ
általa hitelesített másolati számláját a Tanácshoz nyújtja
be; a Tanács az eredeti és másolati számlák ellenjegyzését
követõen az egy eredeti és az egy másolati számlát együtt
továbbítja az Igazgatósághoz; a számla ellenjegyzése a tá-
mogatási szerzõdésben foglaltaknak való megfelelést je-
lenti,

b) az Igazgatóság a szabályszerûségi szempontból
megfelelõ számlák esetében kezdeményezi a támogatás
folyósítását,

c) az Igazgatóság az eredeti számlát visszajuttatja a
kedvezményezettnek, a számla elfogadása esetén feltün-
tetve rajta, hogy az melyik támogatáshoz került felhaszná-
lásra,

d) a Kincstár a kezdeményezett támogatásigénylések
adatainak ellenõrzését követõen az 1. § (3) bekezdés
a) pontjában meghatározott elõirányzatok – kivéve a de-
centralizált vis maior – esetében a miniszternél kezdemé-
nyezi a támogatások utalványozását,
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e) a Kincstár a miniszter utalványozása alapján teljesíti
a támogatás kedvezményezett számlájára történõ utalását,

f) a támogatás lehívására és folyósításra csak a fejlesz-
tés befejezésének idõpontjáig kiállított számlák esetében,
a támogatási szerzõdésben rögzített befejezési határidõt
követõ 2 hónapig van lehetõség, figyelembe véve a 12. §
(1) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az Igazgatóság a folyósításra nyitva álló határidõ le-
teltérõl írásban, igazolható módon értesíti a Tanácsot.

(5) A Tanács a folyósításra nyitva álló határidõ letelté-
rõl szóló igazgatósági értesítés alapján megvizsgálja a fo-
lyósítás elmaradásának okát.

(6) A Tanács – amennyiben megállapítja, hogy a folyó-
sításra a kedvezményezett hibájából nem került sor – meg-
állapítja a folyósítási határidõ leteltét, és a fennmaradó tá-
mogatás visszavonásáról soron kívül írásban, igazolható
módon tájékoztatja a kedvezményezettet. A tájékoztató
egy példányát az Igazgatóságnak is meg kell küldeni.

(7) Amennyiben a Tanács azt állapítja meg, hogy nem a
kedvezményezett hibájából ered a támogatásfolyósítási
határidõ be nem tartása, úgy írásban értesíti az Igazgatósá-
got a támogatás – (3) bekezdéssel összhangban lévõ – fo-
lyósításának engedélyezésérõl és annak határidejérõl. A
meghosszabbított határidõ nem lehet késõbbi a folyósítás-
ra nyitva álló határidõt követõ 2 hónapnál, de legfeljebb a
12. § (1) bekezdésében rögzített határidõkig lehet a támo-
gatást folyósítani. Az írásbeli engedély alapján az Igazga-
tóság gondoskodik a támogatás folyósításáról.

(8) A HÖF CÉDE elõirányzat pincék, természetes part-
falak és földcsuszamlások megelõzõ jellegû veszélyelhárí-
tása alcél esetében támogatási elõleg adható, amelynek fel-
használási szabályaira vonatkozóan az Ámr. 91. § (3) és
(7) bekezdése, illetve a támogatási szerzõdés az irányadó.

(9) A Kincstár a támogatási szerzõdésben foglalt felada-
tok ellátásáért, a ténylegesen igénybe vett támogatás
összege után 0,45%-os folyósítási jutalékot számít fel,
amelyrõl a Kincstár – amennyiben az adott hónapban volt
folyósítás – havonta számlát bocsát ki a kedvezményezett
részére. A folyósítási jutalék összegét a számla alapján a
kedvezményezett – a számla keltétõl számított 15 munka-
napon belül – átutalással teljesíti a támogatási szerzõdés-
ben meghatározottak szerint.

(10) A Kincstár adatot szolgáltat az (1) bekezdésben
rögzített megállapodás alapján a miniszter és a Tanács felé
a folyósításokról havi, féléves, valamint éves rendszeres-
séggel, megyei és regionális bontásban.

12. §

(1) A HÖF TEKI, a HÖF CÉDE, LEKI és TEUT támo-
gatások esetében a tárgyévi elõirányzat a tárgyévet követõ
év végéig használható fel. A felhasználás érdekében a

HÖF TEKI és a HÖF CÉDE elõirányzatok esetében az el-
számolás alapját képezõ dokumentum Igazgatósághoz tör-
ténõ beérkezésének legvégsõ dátuma a tárgyévet követõ
év december 31-e. A LEKI és a TEUT elõirányzatok eseté-
ben a kifizetés alapját képezõ dokumentum Igazgatóság-
hoz történõ beérkezésének legvégsõ dátuma a tárgyévet
követõ év november 30-a. Amennyiben a kötelezettséggel
terhelt maradvány felhasználására a tárgyévet követõ év
december 31-ig nem kerül sor, úgy a kedvezményezettnek
arról a 15. § (2) bekezdése szerint le kell mondania. Ha a
kedvezményezett a támogatásról nem mond le, azt a Ta-
nács visszavonja.

(2) Az Igazgatóság nyilvántartja a Tanácsoknak biztosí-
tott támogatási keret, illetve keretmaradvány összegét az
éves elõirányzat költségvetési törvény szerinti felosztása
alapján, és figyelemmel kíséri az elõirányzatok ennek
megfelelõ felhasználását, amelyet – a féléves beszámoló-
hoz és az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan – egyeztet a
miniszterrel. Ezen – Igazgatósággal egyeztetett – adatokat
a Tanács is nyilvántartja.

Elszámolható költségek

13. §

A támogatás szempontjából elismerhetõ költségek:
a) beruházás és immateriális javak beszerzése esetén

ezeknek a számviteli törvény 47–48. §-a és 51. §-a szerinti
bekerülési értéke; a számviteli törvény 47. § (4) bekezdés
d) pontja szerinti beruházás elõkészítésnek minõsül a föld-
tani, geofizikai és mérnökgeológiai kutatás, amely a beru-
házás földtani megfelelõsségéhez és a biztonságos, költ-
séghatékony kivitelezéshez szükséges; a fejlesztés meg-
valósítása során alkalmazott mûszaki ellenõrzés díja az el-
ismerhetõ költségek között elszámolható; a fejlesztés
megvalósítása során felmerülõ egyéb költségek (különö-
sen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, mûsza-
ki ellenõrzés) összege nem haladhatja meg az elismerhetõ
költségek legfeljebb 5%-át,

b) fejlesztési célú pénzeszközök átadása
ba) szolgáltató (vezetékes gáz, áram, hírközlés) társa-

ságok és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-
vény szerinti víziközmû üzemeltetõk,

bb) önkormányzatok által alapított és azok többségi tu-
lajdonában lévõ beruházó vagy szolgáltató gazdasági tár-
saságok,

bc) a Magyar Közút Kht., illetve 100%-os állami tulaj-
donban lévõ gazdasági társaságok
részére az a) pontban meghatározott arányok és az önkor-
mányzatokkal kötött szerzõdés szerint, kivéve a 26. §
(1)–(2) bekezdése alá tartozó támogatási célok esetében,
amelyek a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regio-
nális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló
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1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302., 2006. no-
vember 1., 29. o.) hatálya alá tartoznak,

c) az elismerhetõ költségek esetében a támogatás a pá-
lyázat befogadását követõen, a támogatási szerzõdés sze-
rinti befejezési határidõig a kedvezményezett nevére kiál-
lított számla, fejlesztési célú pénzeszköz átadás esetén az
errõl szóló megállapodás alapján vehetõ igénybe; engedé-
lyezési tervek költségeirõl a pályázat befogadását meg-
elõzõ 12 hónapon belül keletkezett számlák is figyelembe
vehetõk.

A támogatás visszavonása, visszafizetése

14. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból tá-
mogatott beruházással létrehozott vagyon a 9. § (4) bekez-
désében meghatározott kötelezettségvállalás idõpontjáig,
csak a támogatási döntést hozó elõzetes jóváhagyásával
idegeníthetõ el, adható bérbe, illetve használatba.

(2) Amennyiben e rendelet hatálya alá tartozó elõirány-
zatokból

a) támogatott beruházással létrehozott vagyon elidege-
nítése, bérbe, illetve használatba adása a támogatási dön-
tést hozó elõzetes jóváhagyása nélkül történik, vagy

b) a Tanács a támogatás jogtalan igénybevételét állapí-
totta meg, vagy

c) a kedveményezett a támogatási szerzõdésben rögzí-
tett kötelezettségeinek – különös tekintettel a fenntartási,
üzemeltetési, szolgáltatási, karbantartási kötelezettsé-
gekre – nem tesz eleget,
akkor az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt
összege visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem
vett támogatás teljes összegének zárolására, vagy törlésére
kerül sor. Ebben az esetben az igénybe vett támogatást az
Áht. 64/B. § (2) bekezdésében rögzített mértékû kamattal
növelt összegben kell visszafizetni.

(3) Ha e rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból tá-
mogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási
döntést hozó elõzetes jóváhagyásával történõ elidegeníté-
sére, bérbe, illetve használatba adására a szolgáltatási, a
mûködtetési és az egyéb kötelezettségek más által történõ
átvállalásával kerül sor, úgy a támogatást nem kell
visszafizetni az adott elõirányzat javára, azonban a támo-
gatási szerzõdésben a kötelezettségek átvállalását rögzí-
teni kell.

(4) Abban az esetben, ha e rendelet hatálya alá tartozó
elõirányzatokból támogatott beruházással létrehozott va-
gyon elidegenítésére, bérbe, illetve használatba adására a
támogatási döntést hozó elõzetes jóváhagyásával kerül sor
a szolgáltatási, a mûködtetési és az egyéb kötelezettségek
más által történõ átvállalása nélkül, úgy az igénybe vett tá-

mogatást a jóváhagyás idõpontjában érvényes jegybanki
alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni az elõ-
irányzat javára.

(5) A kamatot a támogatás igénybevételétõl a visszavo-
násról szóló döntés idõpontjáig kell felszámítani a 15. §
(3) bekezdése szerint.

(6) A visszavont támogatást és kamatait az értesítés kéz-
hezvételétõl számított 5 munkanapon belül a támogatási
szerzõdésben meghatározott számlaszámra kell befizetni,
a támogatási szerzõdés számának feltüntetésével.

(7) Abban az esetben, ha a támogatás és kamata befize-
tésére a (6) bekezdésben meghatározott idõpontnál késõbb
kerül sor, az eltelt idõszakra késedelmi kamatot kell fizet-
ni, amely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

15. §

(1) A kedvezményezett a támogatási szerzõdés szerint
tervezett befejezési határidõt követõ 3 hónapon belül az
1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elõirányza-
tok – kivéve a decentralizált vis maior keret – vonatkozá-
sában elszámoló adatlapon elszámol a támogatás felhasz-
nálásáról a Tanácsnak. Az elszámolással egyidejûleg a fel
nem használt támogatásról le kell mondani. Az elõzõ évek
elõirányzat-maradványa esetén az elszámolással egyidejû-
leg a Tanács módosítja a döntési adatlapot. A Tanács az el-
lenõrzött elszámoló adatlap megküldésével az Igazgatósá-
got tájékoztatja.

(2) Ha a kedvezményezett a támogatott feladat meg-
valósításától eláll, illetve a támogatást csak részben hasz-
nálta fel, vagy a támogatási szerzõdés szerinti határidõig a
támogatást nem használta fel, akkor a fel nem használt tá-
mogatásról az Áht. 64/B. § (1) bekezdésével összhangban
haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást a költ-
ségvetés javára visszafizetni. A lemondásról 5 munkana-
pon belül az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
elõirányzatok – kivéve a decentralizált vis maior keret –
vonatkozásában lemondó nyilatkozatban értesíti a Taná-
csot. A Tanács a lemondással egyidejûleg módosítja a
döntési adatlapot. A Tanács a lemondásról a képviselõ-tes-
tületi határozat, illetve a nyilatkozat egy másolati példá-
nyának, és a módosított döntési adatlap megküldésével tá-
jékoztatja az Igazgatóságot. A módosított döntési adatlap
alapján az Igazgatóság elõkészíti a támogatási szerzõdés
módosítását.

(3) A nem szerzõdésszerû teljesítést, illetve a tõketarto-
zás összegét a Tanács – együttmûködve az Igazgatóság-
gal –, a kamattartozás összegét pedig az Igazgatóság hatá-
rozza meg, amirõl a Tanácsot írásban értesíti. A Tanács a
döntésérõl és az Igazgatósággal történõ együttmûködés
keretében meghatározott visszafizetendõ összegrõl soron
kívül írásban, igazolható módon tájékoztatja a kedvezmé-
nyezettet és az Igazgatóságot.
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A fejlesztés ellenõrzése, lezárása

16. §

(1) A miniszter az 1. § (3) bekezdésében meghatározott
források szabályszerû felhasználását jogosult ellenõrizni.
Az Igazgatóság az Áht.-ban, valamint az Ámr.-ben megha-
tározott ellenõrzési feladatokat jogosult és köteles ellátni.

(2) A fejlesztés megvalósítása során az Igazgatóság és a
Tanács közösen együttmûködve a támogatás lehívása elõtt
helyszíni ellenõrzést folytat le, amennyiben a benyújtott
igénylés alapján az igényelt támogatás egyszeri, vagy hal-
mozott összege eléri a megítélt támogatás 50%-át. Az el-
lenõrzésrõl ellenõrzési jegyzõkönyv kerül kiállításra.

(3) A fejlesztés megvalósítását követõen az elszámoló-
lap benyújtása után legfeljebb 3 hónapon belül a Tanács és
az Igazgatóság közösen együttmûködve utóellenõrzést vé-
gez, amelyrõl ellenõrzési jegyzõkönyvet állítanak ki.

(4) A támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek
teljesítésének ellenõrzését kétévente a kötelezettségválla-
lás idõtartama alatt (kötelezettségvállalási ellenõrzés), il-
letve annak lejáratát követõen legfeljebb 3 hónapon belül
(záróellenõrzés) a Tanács és az Igazgatóság közösen
együttmûködve végzi, amelyrõl jegyzõkönyvet állíta-
nak ki.

(5) A támogatási szerzõdés akkor tekinthetõ lezártnak,
ha a támogatással megvalósult vagy beszerzett eszköz ak-
tiválásra került, és a kedvezményezettnek a program befe-
jezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal
alátámasztott elszámolása a Tanácshoz benyújtásra került,
továbbá a támogatási szerzõdésben vállalt valamennyi fel-
tétel teljesült – ideértve a vállalt kötelezõ üzemeltetési és
fenntartási kötelezettséget is –, és az alapján a jegyzõ-
könyv elkészült. A pénzeszköz átadással megvalósuló fej-
lesztések esetében az Igazgatóság ellenõrzi, hogy a pénz-
eszköz átadásról szóló szerzõdésben megfelelõen rögzí-
tésre került-e az 5 éves fenntartási és szolgáltatási kötele-
zettség.

(6) A támogatásból megvalósuló fejlesztések hatásait
értékelõ jelentéseket – amelyeknek minimális tartalma a
források megnevezése, rendelkezésre álló összeg, a pályá-
zati konstrukciók és eredmények bemutatása a megítélt tá-
mogatások várható hatásainak bemutatása a régió társadal-
mi-gazdasági életére, az infrastruktúrák helyzetére, a kör-
nyezet állapotára – a folyamatban lévõ fejlesztések nyo-
mon követését és pénzügyi ellenõrzését tartalmazó elem-
zéseket a Tanácsok évente elkészítik, és a tárgyévet követõ
év április 15-éig elektonikusan és nyomtatott formában
megküldik a miniszter részére.

(7) A Kincstár a féléves költségvetési beszámoló és év
végi zárszámadás követelményeinek és határidejének
megfelelõen – a tárgyhót követõ 15-éig – tájékoztatja a mi-
nisztert, a Tanácsokat a támogatás elõirányzatának és ma-
radványának felhasználásáról, a támogatásban részesülõ

kedvezményezett támogatásának összegérõl az Áht.-ban,
valamint az Ámr.-ben foglaltak figyelembevételével.

III. FEJEZET

A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK
PÁLYÁZATI RENDSZER ELÕIRÁNYZATAINAK

PROGRAMSPECIFIKUS SZABÁLYAI

A HÖF CÉDE keret programspecifikus szabályai

17. §

(1) Az önkormányzatok, társulások az alábbi célok és
alcélok megvalósításához igényelhetnek támogatást:

a) épített és természeti környezet védelme, fejlesztése:
aa) 5000–25 000 fõ állandó lakosságszámú települése-

ken zöldterületek rekreációs célú megújítása (pihenõpark,
sport, szabadidõs célú terület),

ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek
kiküszöbölése és megszüntetése,

ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások
megelõzõ jellegû veszélyelhárítása állami és önkormány-
zati tulajdon esetén,

ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelõ köztéri ját-
szóterek bõvítése, felújítása;

b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának
javítását eredményezõ fejlesztések;

c) céltámogatással megvalósuló fejlesztések;
d) a csapadékvizek által okozott terhelések csökkenté-

se szûrõmezõk, vízminõségvédelmi tározók, hordalékfogó
mûtárgyak építése által.

(2) Pinceveszély-elhárítási munkákat csak bányakapi-
tánysági igazolással rendelkezõ kivitelezõ végezhet.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpont alcélnál az állami
tulajdonon megvalósuló veszélyelhárítás esetében az in-
gatlan vagyonkezelõ hozzájárulása szükséges. A feladat
fejlesztési célú pénzeszköz átadás nélkül, önkormányzati
kifizetések mellett kivitelezhetõ, a befejezést követõ
vagyon és üzemeltetési kötelezettség térítésmentes átadá-
sával.

(4) A rendelkezésre álló keret legalább 80%-a az (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott célra fordítandó.

A HÖF TEKI keret programspecifikus szabályai

18. §

(1) Több település összefogásával megvalósuló beruhá-
zás abban az esetben támogatható, ha legalább egy telepü-
lés megfelel az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) al-
pontjában megfogalmazott feltételeknek. Ebben az eset-
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ben a támogatás csak az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) al-
pont aaa) alpontjában meghatározott feltételeknek megfe-
lelõ önkormányzatot illeti meg, a beruházás költségeibõl
azt terhelõ hányad figyelembevételével.

(2) Az önkormányzatok, társulások az alábbi fejlesztési
célok és alcélok megvalósításához igényelhetnek támo-
gatást:

a) közterületek akadálymentesítése a ROP városi rangú
településeinek akcióterületein kívül, illetve községekben;

b) nem mûemlék jellegû közfürdõk korszerûsítése;
c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése:
ca) középületek megvilágítása,
cb) közterületi ivókutak létrehozása, meglévõk re-

konstrukciója,
cc) önkormányzati tulajdonban lévõ közterületi illem-

helyek kialakítása és felújítása,
cd) tájékoztatást elõsegítõ információs rendszerek fej-

lesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, út-
baigazító táblák, térképek),

ce) zajvédõ gátak, falak, fasorok kialakítása,
cf) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása

a közlekedésbiztonság és a bûnmegelõzés területén (pl.
buszöböl, körforgalom, jelzõlámpás csomópont, térfigye-
lõ rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárõrségi
infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, kerékpárút,
járda),

cg) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó
külterületi – kapacitást nem növelõ – szilárdburkolatú utak
felújítása (termelõ üzemek, nem mezõgazdasági jellegû pl.
barnamezõs beruházások, külterületi életvitelszerû lakóré-
szek, vállalkozásszintû termelõ tevékenységet folytató ta-
nyák, ipari parkok, temetõk, önkormányzati tulajdonú in-
tézmények stb. megközelítésének céljából);

d) településrendezési eszközök, valamint települési
környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési
tervek, a közös egyszerûsített településszerkezeti tervek
készítése;

e) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiány-
zó közvilágítás kiépítése, meglévõ korszerûsítése);

f) tájjelegû hagyományokat és kulturális örökséget je-
lentõ épületek és mûemlékek megõrzése, bemutathatóvá
tétele, a közösség szempontjából értékes funkciókkal tör-
ténõ megtöltése;

g) településfejlesztéssel összefüggõ, a régió pályázati
felhívásában meghatározott fejlesztési célok, amelyek iga-
zolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem
részesülhetnek.

(3) A (2) bekezdés c) pontja esetében az állami tulajdo-
nú közutakon pályázati támogatással megvalósuló forga-
lombiztonsági beavatkozások esetén szükséges a Közleke-
désfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelõi hoz-
zájárulása. A feladat fejlesztési célú pénzeszköz átadás
nélkül, önkormányzati kifizetések mellett kivitelezhetõ, a

befejezést követõ vagyon és üzemeltetési kötelezettség té-
rítésmentes átadásával.

(4) A (2) bekezdés d) pontja esetében az adható támoga-
tás mértéke az alap támogatási mértékkel egyezik meg, és
a 8. § (2) bekezdése szerinti többlettámogatás nem ítélhetõ
meg.

A LEKI keret programspecifikus szabályai

19. §

(1) Támogatást igényelhetnek azok az önkormányzatok,
társulások, amelyek a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetû
kistérségek jegyzékén szereplõ kistérségeken belül van-
nak, illetve amelyek fejlesztéseiket ezen kistérségeken be-
lül akarják megvalósítani, és a fejlesztés a kistérség fejlõ-
dését szolgálja.

(2) A célok elérése érdekében támogatás nyújtható:
a) a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása

között meglévõ színvonalbeli különbségek csökkentése
érdekében a bel- és külterületen megvalósuló humán-inf-
rastruktúra, illetve termelõ infrastruktúra fejlesztéséhez,
kivéve a belterületi szilárd burkolatú közutak felújítását,

b) a közmûves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévõ lé-
tesítmények rekonstrukciójára az ivóvíz minõségi követel-
ményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében nem sze-
replõ, illetve ivóvízminõség-javítási fejlesztésre nem köte-
lezett települések esetében,

c) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelem-
hez, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális felté-
telrendszerének megteremtéséhez, valamint a szociális
foglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejleszté-
sekhez,

d) a helyi piacok, vásárcsarnokok fejlesztéséhez, bõví-
téséhez,

e) a teleházak kialakítását szolgáló fejlesztésekhez,
f) a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggõ, a régió pá-

lyázati felhívásában meghatározott fejlesztési célokra,
amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támo-
gatásban nem részesülhetnek.

(3) A Tanács a támogatást a régióhoz tartozó leghátrá-
nyosabb kistérségekbõl érkezõ pályázatok között az egyes
kistérségek lakónépessége arányában osztja el. A kistérség
lakónépessége arányában megállapított keretének erejéig
forráshiány miatt pályázat nem utasítható el. Amennyiben
az adott kistérségbõl nem érkezik be olyan összegû támo-
gatási igény, mint amennyi az adott kistérségre lakónépes-
ség alapján megállapított támogatási keret, akkor a Tanács
az adott kistérségre jutó támogatási keret fel nem használt
részét más kistérségekben megvalósuló fejlesztésekre for-
díthatja.
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A TEUT keret programspecifikus felhasználási
szabályai

20. §

(1) A támogatás célja a települési önkormányzatok
törzsvagyonába tartozó belterületi – kapacitást nem növe-
lõ – szilárd burkolatú közutak felújításának támogatása.

(2) A települési önkormányzatok a felújítási munkákra
vonatkozó tételes árajánlat (mérnökár) alapján, a (4) be-
kezdés szerinti – a Tanács által elfogadott – felújítási ki-
adásaik 50%-át, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott települések kiadásaik 58%-át igényelhetik
támogatásként.

(3) Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába
foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggõ, kivéve vas-
úttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elem-
re vonatkozhat.

(4) A támogatás a szilárd burkolatú utak burkolatfelújí-
táshoz közvetlenül kapcsolódó munkanemekre vonatkoz-
hat, amelyek a következõk: burkolatmarás, aszfaltozási
munkák elõkészítése, burkolatalap javítása, aszfaltozás
egy vagy két rétegben, szegélyépítés, javítás, nagykocka-
köves utcák felújítása esetén szerkezet javítása, felületi be-
vonat készítés, közmûaknák szintbeemelése, forgalom-
technikai létesítmények: burkolati jelek, balesetveszélyes
helyeken detektorok, prizmák, árkok, padkák felújítása.
Elszámolható költségek keretében figyelembe vehetõ to-
vábbá a közúti burkolattal egy szintben lévõ, egy szerkeze-
ti elemet képezõ kerékpárút, meglévõ buszöblök felújítá-
sa, valamint a vízelvezetõ rendszer felújítása.

(5) A projekten belül az elszámolható költségek részét
képezheti a tervezési, engedélyezési és lebonyolítási, vala-
mint mûszaki ellenõri költség. Ezen jogcímen elszámolt
költségek mértéke az elismerhetõ költségek 5%-át nem ha-
ladhatják meg.

(6) A támogatás szempontjából a felújítás bekerülési
összege nem tartalmazhatja

a) a pályázat beadási határidejét megelõzõ egy évnél
régebbi tervezési költségeket,

b) a terület-igénybevételi és közmû-létesítési (pl. köz-
világítás, szennyvízcsatorna stb.) költségeket, utóbbinál
kivételt képez a gyalogos-átkelõhely elõírás szerinti meg-
világítását szolgáló eszközök létesítése.

Használatbavételi díj abban az esetben számolható el,
ha annak számlája a kivitelezõi számla benyújtásával egy-
idejûleg biztosítható.

(7) A pályázatot a felújítási munkákra vonatkozó tételes
árajánlat (mérnökár) alapján kell benyújtani. A támogatás
finanszírozását csak a (munkanemeket mennyiség és költ-
ségelemek szerinti bontásban tételesen tartalmazó) kiviteli,
vagy vállalkozási szerzõdés szerint – szükség esetén – mó-
dosított támogatási szerzõdés alapján lehet megkezdeni.

(8) A támogatás igénylését – a támogatási szerzõdés
alapján – részletes számla és teljesítésigazolás birtokában
lehet kezdeményezni.

(9) Az elbírálás során elõnyben részesülnek azok a pá-
lyázatok, amelyek fõútvonalak, illetve tömegközlekedés
által igénybe vett egyéb utak burkolatfelújítására igényel-
nek támogatást.

(10) A benyújtott pályázat egy példányát a beérkezését
követõ 2 munkanapon belül az Igazgatóság megküldi a
Magyar Közút Kht. részére. A Magyar Közút Kht. a pályá-
zatot szakmai szempontból az Igazgatóság általi megkül-
dést követõen véleményezi, és véleményét 10 munkana-
pon belül megküldi a Tanácsnak.

A decentralizált vis maior keret programspecifikus
szabályai

21. §

(1) Az önkormányzat támogatást igényelhet a Tanácstól
a) az elõre nem látható természeti vagy más eredetû ve-

szély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többlet-
kiadásainak részbeni vagy teljes támogatására, valamint

b) az önkormányzati tulajdonban lévõ építményt (épü-
letet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesít-
ményt, közmûvet és mûtárgyait) sújtó, elõre nem látható
természeti vagy más károk helyreállításának részbeni tá-
mogatására a biztosításból vagy egyéb módon megtérülõ
károk figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányza-
tokkal azonos feltételek mellett támogatást igényelhet a
társulás, amennyiben a tulajdonában levõ építményt elõre
nem látható természeti vagy más kár sújtja.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben támogatás
– az ár- és belvízvédelmi létesítmények kivételével – kizá-
rólag akkor igényelhetõ, ha a károk az önkormányzat köte-
lezõ feladat ellátását szolgáló épületében, épületrészében
következtek be, illetve – utak, hidak, kompok esetében – a
károsodás a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti.
Társulások akkor igényelhetnek támogatást, ha a károk
önkormányzati kötelezõ feladat ellátását szolgáló épület-
ben, épületrészben következtek be.

(4) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkor-
mányzat, illetve a társulás az elõre nem látható, váratlan
esemény bekövetkezésétõl, illetõleg – védekezési kiadá-
sok esetén – a védekezés megkezdésétõl számított 5 mun-
kanapon belül a 3. számú melléklet szerinti adatlapon – fa-
xon vagy e-mailben – bejelentést tesz a vis maior ese-
ményrõl a Tanács és a területileg illetékes katasztrófavé-
delmi igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védel-
mi Igazgatóság (a továbbiakban együtt: katasztrófavédel-
mi igazgatóság) felé. A bejelentésre nyitva álló határidõ
elmulasztása jogvesztõ.
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(5) A bejelentést követõen haladéktalanul – de legké-
sõbb 8 munkanapon belül – a Tanács és a katasztrófavé-
delmi igazgatóság képviselõje a helyszínen meggyõzõdik
a bejelentés valódiságáról. A helyszíni vizsgálatban részt
kell vennie:

a) ár-, illetve belvíz elleni védekezés esetében a terüle-
tileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgató-
ságnak,

b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk
esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
képviselõjének.

(6) Az (5) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatásáról
jegyzõkönyvet kell kiállítani, amely egyben rögzíti a rend-
kívüli esemény bekövetkezését, a kár tényét, jellegét is. E
jegyzõkönyv feltétele a támogatás igénylésének. A jegy-
zõkönyv kiállításával egyidejûleg a Tanács képviselõjé-
nek jelenlétében a bejelentett károkról fotódokumentáció
készül, amelyet a vis maior kérelemhez csatolni kell.

(7) Pince-, illetve partfalomlás, valamint földcsuszam-
lás esetén a támogatás igénylésének további feltétele, hogy
az önkormányzat az esemény bekövetkezésétõl számított
3 munkanapon belül faxon bejelentést tesz a miniszter fe-
lé. A bejelentésre nyitva álló határidõ elmulasztása jog-
vesztõ. A bejelentést követõen haladéktalanul – legkésõbb
11 munkanapon belül – a miniszter által kinevezett szakér-
tõi bizottság a helyszínen megvizsgálja a káreseményt, és
azt az 5. számú melléklet szerinti veszélyeztetettségi kate-
góriába sorolja, majd errõl soron kívül írásban tájékoztatja
az önkormányzatot.

(8) Nem igényelhetõ támogatás a vis maior keretbõl az
elmaradt felújításból, karbantartásból eredõ, korábban
megelõzhetõ károk helyreállítására, új beruházásra, illetve
felújítási elõirányzatok pótlására.

(9) Különösen súlyos természeti vagy más, a település
nagyobb részét érintõ károk (pl. földrengés, árvíz, lakott
területen belüli nagy kiterjedésû belvíz, tornádó, tûzvész,
robbanás, pince- vagy partfalomlás) mérséklésére a támo-
gatás azonnali segítségnyújtásként, elõleg formájában is
folyósítható a Tanács elnökének elõzetes döntésével, a Ta-
nács utólagos engedélyezésével, a kedvezményezettet ter-
helõ elszámolási kötelezettséggel.

(10) A települést ért különösen súlyos természeti vagy
más csapás esetében, amelynek következtében a lakóépü-
letek jelentõs része életveszélyessé vált, illetve helyre nem
állítható, kivételesen a támogatás a lakosság egyszeri,
rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. A lakossá-
gi támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvényben elõírt eljárási szabá-
lyokkal egyezõen az önkormányzati kötelezettségbõl ere-
dõ kiadások (átmeneti segély nyújtása a létfenntartást ve-
szélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került személyek ré-
szére az életveszély megszüntetéséhez) részbeni vagy tel-
jes megtérítését jelenti. Ez a támogatás a kárt szenvedett
lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan helyreállításá-

nak vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza. A tá-
mogatás elõleg formájában is folyósítható a (9) bekezdés-
ben részletezett eljárás szerint.

22. §

(1) Az önkormányzat, illetve a társulás a támogatási ké-
relmét a bejelentésrõl készült jegyzõkönyv kiállítását kö-
vetõ 30 napon belül köteles benyújtani a területileg illeté-
kes Igazgatóságnak. A (2) bekezdés szerinti vizsgálat el-
végzését követõen az Igazgatóság soron kívül továbbítja a
kérelmet a területileg illetékes Tanácshoz. A benyújtási
határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) A kérelemben meg kell határozni a védekezés, illet-
ve helyreállítás kezdési és befejezési határidejét. Az Igaz-
gatóság megvizsgálja a kérelmet, és hiányosság észlelése
esetén az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján az önkor-
mányzatot, társulást hiánypótlásra szólítja fel. A hiány
pótlásáról a felszólítás kézhezvételétõl számított 8 napon
belül gondoskodni kell. Amennyiben az önkormányzat a
hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen
teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továb-
bítja a Tanácsnak, és errõl tájékoztatja a Tanácsot és a ké-
relmet benyújtót.

(3) A támogatási kérelem kötelezõ mellékletei:
a) a 4. számú melléklet szerinti vis maior adatlap;
b) kárfelvételi jegyzõkönyv, amely tartalmazza a kár

keletkezésének pontos idejét, helyét (helyrajzi szám jelö-
lésével), a kár jellegét, rövid leírását, a kár bejelentésének
idõpontját, a jegyzõkönyv felvételének idõpontját, helyét,
a károsodott ingatlan helyreállításának várható kezdési és
befejezési idõpontját, ár- vagy belvíz elleni védekezés ese-
tén a védekezési fokozat elrendelésének idõpontját, a fo-
kozat mértékét, a megszüntetés idõpontját;

c) az önkormányzatnak, társulásnak a 21. § (4) bekez-
dése szerinti írásos bejelentése, az arról szóló faxos vissza-
igazolás;

d) mûszaki szakértõ által készített nyilatkozat, amely
tartalmazza:

da) a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye,
mértéke), a károk kialakulásának okait,

db) a károsodott építmény általános jellemzését (építés
éve, legutóbbi felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága,
építés technológiája stb.),

dc) az utakban, hidakban, kompokban keletkezett ká-
rok esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatko-
zatot indokolással (az adott kár mennyire és miben veszé-
lyezteti a közlekedés biztonságát, illetve milyen helyre-
állítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés
megteremtéséhez),

dd) az építmény károsodás elõtti állapotnak megfelelõ
helyreállítására vonatkozó javaslatot, a helyreállítás költ-
ségeinek tételes bemutatását,
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e) az önkormányzat, társulás kérelmében szereplõ igé-
nyek (károk, költségek) táblázatos formában történõ
összesítése;

f) a képviselõ-testület, illetve társulási tanács határo-
zata arról, hogy

fa) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítás-
sal rendelkezik,

fb) más – a tulajdonában lévõ – épületben ezt a felada-
tát nem tudja ellátni,

fc) saját erejébõl – részben vagy egészében – a
vis maior helyzetet nem tudja megoldani,

fd) vállalja a károsodott ingatlanra – a 23. § (9) bekez-
dése szerinti – értékkövetõ biztosítás megkötését;

g) a biztosító által megállapított kár összegére vonatko-
zó dokumentum, ha a biztosító még nem állapította meg a
kár összegét, akkor legalább a biztosítónak benyújtott kár-
igény, egyéb dokumentumok másolata;

h) a rendkívüli idõjárás által közvetlenül okozott károk
esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása
az idõjárási körülményekrõl;

i) a jegyzõkönyv felvételének idõpontjában a bejelen-
tett károkról készített fotódokumentáció;

j) a pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás kárelhá-
rítás tekintetében a miniszter által kinevezett szakértõi bi-
zottság támogató vagy elutasító javaslatot tartalmazó
szakvéleménye;

k) az önkormányzati, társulási tulajdon igazolása (tu-
lajdoni lap másolata);

l) az önkormányzat adott évi költségvetésérõl szóló ön-
kormányzati rendelet vagy a többcélú kistérségi társulás
adott évi költségvetésérõl szóló társulási tanácsi határozat;

m) a Tanács és a miniszter által egyedileg meghatáro-
zott, a káresemények, illetve a bekövetkezett károsodások
megfelelõ vizsgálatához szükséges egyéb bizonylatok.

(4) A (3) bekezdés d) pontja szerinti szakértõnek füg-
getlennek kell lennie a kérelmet benyújtó önkormányzat-
tól, társulástól és a helyreállítás késõbbi kivitelezõjétõl
egyaránt.

(5) Ár- és belvíz-védekezési költségek elszámolásával
kapcsolatos kérelmek esetén – kizárólag a védekezési költ-
ségek vonatkozásában – a (3) bekezdés d), fa), fb), fd), g),
h), j) és k) pontjában megjelölt dokumentumok csatolása
nem kötelezõ.

23. §

(1) Az igényelhetõ, illetve megítélhetõ támogatás
mértéke a védekezési költségek támogatására vonatkozó
vis maior kérelem esetén alapesetben a költségek 70%-a.
Helyreállításra vonatkozó kérelem esetén a támogatás ma-
ximális mértéke a károsodott épület jellegétõl függõen:

a) utak, hidak, kompok károsodása esetén alapesetben
a helyreállítás költségeinek 60%-a,

b) pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén
alapesetben a helyreállítás költségeinek 70%-a,

c) oktatási, kulturális, szociális, illetve egészségügyi
intézmények károsodása esetében alapesetben a helyreál-
lítás költségeinek 80%-a,

d) egyéb kötelezõ feladatot ellátó, illetve ár- és belvíz-
védelmi építmények károsodása esetében a helyreállítás
költségeinek 70%-a.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatáro-
zottnál magasabb mértékû támogatást igényelhet, illetve a
Tanács magasabb mértékû támogatást nyújthat abban az
esetben, ha az önkormányzat

a) a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében
szerepel, vagy a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mel-
léklete szerinti kedvezményezett kistérségben található,
vagy

b) 2006-ban és 2007-ben az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatásá-
ban részesült.

(3) A többcélú kistérségi társulás az (1) bekezdésben
meghatározottnál magasabb mértékû támogatást igényel-
het, illetve a Tanács magasabb mértékû támogatást nyújthat
abban az esetben, ha a társulás a 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. mellékletében szereplõ kistérségben jött létre.

(4) A pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás kárelhá-
rítás esetén a miniszter által kinevezett szakértõi bizottság
szakvéleményében szereplõ veszélyességi kategóriát is
figyelembe kell venni a támogatás mértékének meghatáro-
zásánál.

(5) A védekezéssel összefüggõ, elismerhetõ költségek-
hez az érintett önkormányzatnak 100%-os támogatást kell
biztosítani, amennyiben azok a Kormány által kihirdetett
veszélyhelyzet idõszakában keletkeztek.

(6) A védekezési költségek között – a 21. § (8) bekezdé-
sében foglaltakon kívül – nem számolhatók el költségként

a) a gépbeszerzések,
b) a megelõzõ munkálatok,
c) a felújítások, fejlesztések,
d) a rovar- és kártevõirtás költségei,
e) a folyó jellegû mûködési kiadások.

(7) Utakban, járdákban keletkezett károk esetén kizárólag
a károsodott szakasz olyan jellegû helyreállítása támogatha-
tó, amely a helyi közlekedés biztonságának visszaállítását
szolgálja. Külterületen, illetve árterületen levõ utak helyreál-
lításához támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha
azok lakott külterület megközelítését szolgálják.

(8) Nem támogathatók azon kérelmek, amelyeknél a vé-
dekezési költségek biztosítása, illetve a jelzett károk hely-
reállítása az önkormányzattól, társulástól a rendelkezésére
álló források alapján elvárható.

(9) Amennyiben a kárt szenvedett önkormányzati, tár-
sulási tulajdonú épületre az önkormányzat, többcélú kis-
térségi társulás nem rendelkezik értékkövetõ biztosítással,
úgy a támogatás igénylésének feltétele, hogy a képviselõ-
testület, illetve társulási tanács határozatot hoz arról, hogy
az épületre határozatlan idõtartamú biztosítást köt, és vál-
lalja annak 5 éven keresztüli fenntartását.
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(10) Az önkormányzatnak, társulásnak a helyreállítás
befejezését követõ 30 napon belül kell igazolnia a biztosí-
tási szerzõdés megkötését a Tanács felé. Ezt követõen az
önkormányzat köteles valamennyi szerzõdéssel kapcsola-
tos változásról tájékoztatni a Tanácsot. A Tanács jogosult
a szerzõdés meglétét ellenõrizni. Amennyiben nem törté-
nik biztosítási szerzõdéskötés, vagy a biztosítás 5 éven be-
lül az önkormányzat, társulás felmondásából, vagy a díj
nem fizetésébõl megszûnik, akkor a támogatást idõarányo-
san vissza kell fizetni a költségvetés javára.

(11) A (9)–(10) bekezdésben foglalt feltétel alól mente-
sül az önkormányzat, társulás, ha az adott ingatlanra nem
köthetõ biztosítás. Ezt a tényt az önkormányzat, társulás
legalább három, országos biztosítótársaság nyilatkozatá-
val igazolja a Tanács felé.

24. §

(1) A Tanács a döntést követõen soron kívül a 6. számú
mellékletben meghatározott adatlap megküldésével értesí-
ti az Igazgatóságot. Az Igazgatóság az adatlap adatait rög-
zíti és az adatlap egy példányát továbbítja a miniszternek.
Az adatlap az utalványozás és elõirányzat-engedélyezés
alapdokumentuma.

(2) Az önkormányzat, társulás a támogatás felhasználá-
sáról – a befejezési határidõt követõ 30 napon belül, de
legkésõbb a támogatásnak az önkormányzat, társulás
számlájára való megérkezés napjától számított egy éven
belül – hiteles bizonylatok becsatolásával a Tanácsnak kö-
teles elszámolni.

(3) Az elszámolás véglegezése a Tanács utóellenõrzésé-
vel történik, amelyen részt kell vennie az elõzetes helyszí-
ni vizsgálatban részt vevõ, 21. § (5) bekezdése szerinti
szerveknek is. Ekkor – helyszíni ellenõrzésként, az elvég-
zett munka igénybejelentés szerinti mûszaki tartalmának
igazolására – a Tanács ellenõrzési jegyzõkönyvet állít ki,
amelynek záradéka a felhasználás jogszerûségét minõsíti,
a Tanács általi esetleges visszafizetési kötelezettség elõ-
írásával. Az ellenõrzési jegyzõkönyvet a Tanács megküldi
az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság a jegyzõkönyvben
foglaltak alapján ellenõrzi az esetleges visszafizetési köte-
lezettség teljesítését.

(4) Amennyiben az önkormányzat, társulás a támogatást
vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a
megjelölt feladatra használta fel, vagy a munka a tervezett-
nél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a tá-
mogatásról vagy meghatározott részérõl haladéktalanul
köteles lemondani, és a támogatást a központi költségvetés
javára visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után
a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresé-
nek megfelelõ mértékû kamatot fizet a jogtalan igénybevé-
tel napjától a visszafizetés napjáig.

IV. FEJEZET

A VIS MAIOR TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁNAK
SZABÁLYAI

25. §

(1) A Tanács a vis maior tartalékból akkor vehet igény-
be támogatást, ha a decentralizált vis maior keretének éves
elõirányzatát már felhasználta. Az igények teljesítésérõl a
pénzügyminiszterrel történõ egyeztetést követõen a mi-
niszter dönt.

(2) A decentralizált vis maior keret kimerülését köve-
tõen beérkezõ, 21. § (4) bekezdés szerinti bejelentésrõl a
Tanács (e-mailen) havonta értesíti a minisztert.

(3) A Tanács a vis maior tartalékra vonatkozó kérelmét
a miniszterhez folyamatosan, de legkésõbb a tárgyév de-
cember 5-éig nyújtja be. A vis maior tartalékra vonatkozó
kérelemhez a Tanács mellékeli a 21–23. §-ban foglaltakra
figyelemmel meghozott javaslatát. A miniszterhez beter-
jesztett javaslatnak tartalmaznia kell:

a) az önkormányzat, illetve társulás kérelmének egy
példányát,

b) építményenként a Tanács által támogatásra javasolt
mûszaki munkákat és a támogatás összegét, védekezés
esetén az elismerhetõ költség tételes bemutatását.

(4) A Tanács a miniszter kérésére pótlólag köteles meg-
küldeni a szükségesnek tartott dokumentumok hiteles má-
solatát. Vis maior tartalékból történõ támogatás kifizetése
a következõ évre nem vihetõ át.

(5) A Tanács nem terjeszthet fel a miniszterhez olyan
vis maior kérelmet, amely a jelen rendeletben foglalt felté-
teleknek nem felel meg (pl. határidõ elmulasztása, hiányos
pályázat).

(6) A 21. § (9) bekezdése szerinti esetekben a vis maior
tartalékból elõleg folyósítható a Tanács elnökének javasla-
tára, a miniszter a pénzügyminiszterrel egyeztetett döntése
alapján, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(7) A vis maior tartalék igénybevételére a 21–23. § ren-
delkezéseit, elszámolására és ellenõrzésére a 23. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.

(8) A vis maior tartalék felhasználása során az utalvá-
nyozás és az elõirányzat-felhasználás módosításának alap-
dokumentuma a pénzügyminiszter, valamit a miniszter ál-
tal jóváhagyott döntésrõl készült feljegyzés. A támogatá-
sokat a miniszter – e feljegyzésen alapuló – utalványozása
alapján a Kincstár folyósítja.

(9) A Tanács által továbbított vis maior kérelmekben
szereplõ károsodásokat a miniszter az elbírálást megelõ-
zõen helyszínen vizsgálhatja, amelybe a károsodás jellegé-
tõl függõen további szerveket vonhat be.
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V. FEJEZET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ
SZERZÕDÉS 87. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKNAK MINÕSÜLÕ
INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

(1) A 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, a 17. §
(1) bekezdés b) pontja alapján múzeum, illetve filmszín-
ház fejlesztéséhez, a 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján
közfürdõk, strandok, uszodák fejlesztéséhez, a 18. §
(2) bekezdés f) pontja, a 19. § (2) bekezdés c) pontja alap-
ján turizmushoz, turisztikai szálláshelyek, turisztikai szol-
gáltatóegységek fejlesztéséhez, valamint sporttevékeny-
ség gyakorlása infrastrukturális feltételrendszerének meg-
teremtéséhez, sportpályák, sportcsarnokok fejlesztéséhez
– amennyiben a sportlétesítmény nem kizárólag utánpótlás
sport vagy ingyenes tömegsport rendezvények tartására
szolgál –, illetve a 19. § (2) bekezdés d) pontja alapján
ezen fejlesztésekhez támogatás kizárólag a Szerzõdés 87.
és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) vagy – a
támogatást nyújtó szándéka szerint – a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.,
2006. december 28., 5. o.) rendelkezései szerint adható.

(2) A 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján egészségügyi
gép, mûszer beszerzéséhez – amennyiben a támogatással
beszerzett gép, mûszer nem kizárólag egészségügyi alapel-
látás szolgáltatását, kötelezõen ellátandó önkormányzati
feladat ellátását biztosítja, vagy nem ingyenesen igénybe
vehetõ egészségügyi szolgáltatást biztosít – kizárólag a
Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rende-
let (HL L 379., 2006. december 28., 5. o.) rendelkezései sze-
rint adható.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott állami támo-
gatások tekintetében a részletes szabályokat a pályázati
felhívás tartalmazza.

(4) A 18. § (2) bekezdés g) pontja alapján nem nyújtható
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikk
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatás.

VI. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

27. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen bekövet-
kezett vis maior események esetén az alábbiak szerint kell
eljárni:

a) amennyiben a vis maior esemény 2007. december
31-ét megelõzõen következett be, és az önkormányzat a
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási
programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék fel-
használásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.)
Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében meghatározott
5 napos jogvesztõ határidõt nem tartotta be, úgy vis maior
támogatás nem igényelhetõ,

b) a decentralizált vis maior keret kimerülését követõen
2007. december 10. és 2007. december 31. között a Tanács-
hoz bejelentett vis maior esemény, benyújtott, illetve hiány-
pótlás alatt álló kérelmek esetén e rendelet szabályai szerint
kell eljárni azzal, hogy a Tanács döntését a 2008. évi de-
centralizált vis maior keret megléte esetén hozza meg,

c) a 2007. december 31-ét követõen bejelentett vis maior
események esetében e rendelet szabályait kell alkalmazni
azzal, hogy a Tanácsnak a 21. § (5) bekezdése szerinti hely-
színi felülvizsgálatot legkésõbb 2008. március 31-éig kell
elvégeznie. A továbbiakban az e rendelet szerinti szabályo-
kat kell alkalmazni,

d) a 2007. december 31-e és e rendelet hatálybalépése
közötti idõszakban bekövetkezett vis maior események
esetében a 21. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.
E vis maior események esetében a bejelentés határideje
egységesen 2008. március 25. A továbbiakban e rendelet
szabályait kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az önkormányzatnak, illetve a társulás-
nak a vis maior kérelem benyújtásáig nem áll rendelkezé-
sére az adott évi költségvetésérõl szóló önkormányzati
rendelet, illetve a társulási tanácsi határozata, akkor az el-
fogadását követõ 8 munkanapon belül azt pótlólagosan be
kell nyújtania az Igazgatóságon keresztül a területileg ille-
tékes Tanácshoz.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési tá-
mogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tar-
talék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007.
(II. 6.) Korm. rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelke-
zéseit a folyamatban lévõ eljárásokban alkalmazni kell.

(3) A területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok pályázati rendszerben törté-
nõ felhasználása összehangolásának rendjérõl szóló
24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(4) A (3) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalé-
pését követõ második napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása elõirányzat HÖF TEKI
és HÖF CÉDE kereteinek régiók közötti felosztása

Millió forintban

Régió HÖF TEKI HÖF CÉDE

Dél-Alföld 1110,8 483,3

Dél-Dunántúl 815,7 889,4

Észak-Alföld 1445,4 668,6

Észak-Magyarország 1062,0 860,1

Közép-Dunántúl 318,9 578,2

Közép-Magyarország 22,6 684,2

Nyugat-Dunántúl 259,6 871,2

Összesen 5035,0 5 035,0

2. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása elõirányzat HÖF TEKI,
illetve HÖF CÉDE, továbbá a LEKI, valamint a TEUT elõirányzatokra megítélhetõ

alaptámogatási mértékek és a területi alapon nyújtható emelt szintû támogatások mértéke

Alaptámogatási mérték támogatási programonként:

TEUT 50%

HÖF CÉDE 60%*

HÖF TEKI 70%*

LEKI 80%

Területi alapon adható többlettámogatási mérték, illetve emelt szintû támogatási mérték felsõ határai
támogatási programonként:

Támogatási program:
Többlettámogatási

mérték
Emelt szintû támogatási

mérték

TEUT
240/2006. Korm. rendeletben foglalt települések +8% 58%

HÖF CÉDE
311/2007. Korm. rendelet alapján

Nem kedvezményezett kistérség 0% 60%*

Hátrányos helyzetû kistérségek +10% 70%*

Leghátrányosabb helyzetû kistérségek +20% 80%*

Átmenetileg kedvezményezett kistérségek +10% 70%*

Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek +10% 70%*

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján +10% 70%*

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján +20% 80%*

HÖF TEKI:
311/2007. Korm. rendelet alapján

Hátrányos helyzetû kistérségek 0% 70%*

Leghátrányosabb helyzetû kistérségek +10% 80%*

Átmenetileg kedvezményezett kistérségek 0% 70%*

Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek 0% 70%*
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A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 0% 70%*

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján +10% 80%*

LEKI
311/2007. Korm. rendelet alapján

Leghátrányosabb helyzetû kistérségek 0% 80%

* Megjegyzés: Kivéve a 26. § (1) bekezdése alá tartozó támogatási célokat, amelyek a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) hatálya alá tartoznak.

3. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

BEJELENTÕ ADATLAP
.................................... Önkormányzatának/Többcélú kistérségi társulásnak

............................. tárgyú
200..... évre vonatkozó VIS MAIOR támogatás igénylésére

1. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:

2. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás címe:

3. Kapcsolattartó neve:

4. Telefon: Fax:

5. Vis maior esemény pontos idõpontja és rövid leírása a helyszín megjelölésével:

Helyreállítás elõzetesen becsült költségigénye:
Helyreállítás várható kezdési határideje:
Helyreállítás várható befejezési határideje:
Helyreállítás várható pénzügyi forrásösszetétele:
Saját forrás: Ft %
Egyéb források (pl. biztosítás) Ft %
Elõzetesen becsült igény: Ft %

Kelt: ........................................, 200... év .................. hó .......... nap

....................................................................... ................................................................
polgármester (kör)jegyzõ

P. H.
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4. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP
.................................... Önkormányzatnak/Többcélú kistérségi társulásnak

.......................................................................... tárgyú
200.... évre vonatkozó VIS MAIOR támogatás igénylésére

1. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:

2. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás címe:

3. Kapcsolattartó neve:

4. Telefon: Fax: e-mail:

5. Vis maior esemény pontos idõpontja és leírása/a helyszín megjelölésével (utcanév és helyrajzi szám):

6. Vis maior esemény írásos bejelentésének idõpontja:

Helyreállítás költségigénye:
Helyreállítás kezdési határideje:
Helyreállítás befejezési határideje:

Helyreállítás pénzügyi forrásösszetétele:
Saját forrás: Ft %
Biztosító kártérítése: Ft %
Egyéb forrás: Ft %
Igényelt támogatás: Ft %

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap.

............................................ ............................................
polgármester/elnök (kör)jegyzõ

P. H.

5. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

Veszélyeztetettségi kategóriák

1. kategória: A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemû csuszamlás) a település
mûködését különösen veszélyezteti, hatására közintézmények mûködtetése, illetve lakóépületek
használata életveszélyes; belterületi szakaszt érintõ, országos közforgalmú vasutak, közutak, köz-
mûvek sérültek, forgalomlezárás vált szükségessé, a vízi- és energiaellátás szünetel. Kerülõútként
nincs figyelembe vehetõ szilárd burkolatú, megfelelõ teherbírású út.

2. kategória: Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú* földmozgásokkal veszélyeztetettek. A
földtani környezet tönkremenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett
úton, sem más irányból nem teszi lehetõvé. Az érintett szakaszon mûködõ közmûvek megsérültek,
de kiváltásuk megoldható.
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3. kategória: Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. 2. föld-
tani kategóriájú mozgások gyûjtõutakat és lakóövezeti utakat, közmûveket veszélyeztetnek. 1. föld-
tani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezetõ
utakat, pince-, illetve pihenõövezetekben lévõ gazdasági építményeket, utakat, közmûveket veszé-
lyeztetnek.

4. kategória: 4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani kategóriájú
mozgások kiszolgáló és lakóövezeti utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások a település élete szem-
pontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezetõ utakat, pince-, illetve pihenõövezetekben lévõ
gazdasági építményeket, utakat, közmûveket veszélyeztetnek.

5. kategória: A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendõ objektumok helyzeté-
bõl, távolságából adódóan a további mozgások esetén sem kell azok veszélyeztetésével rövidtávon
számolni.

* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megállapított földtani veszélyességi kategóriát kell érteni.

6. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

VIS MAIOR ADATLAP
a Regionális Fejlesztési Tanács ............ évi döntésérõl

A forrás megjelölése: DECENTRALIZÁLT VIS MAIOR KERET

VIS MAIOR TARTALÉK KERET

A régió megnevezése: ........................................................................................................................... Kódja:

A megye megnevezése: .......................................................................................................................... Kódja:

A Regionális Fejlesztési Tanács határozatának száma: ................................./...................................................

Sorszám Megnevezés

1. A döntés azonosítószáma, változat sorszáma:
................................................................................................................................................................

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás KSH kódja:

3. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:

4. Az önkormányzat településtípusa:

5. A vis maior esemény megnevezése:

6. A jelzett igény: forint

7. A támogatás összesen: forint

8. A döntés
idõpontja: ...................................................................................................................... (év, hó, nap)

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap.

P. H.

......................................................................
a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,
valamint

az oktatási és kulturális miniszter
12/2008. (III. 5.) ÖTM–OKM

együttes rendelete
a helyi önkormányzatok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló
12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet

módosításáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és
d) pontjaiban, valamint az oktatási és kulturális miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörökben
eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A helyi önkormányzatok egységes irattári tervének ki-
adásáról szóló 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet mellékle-
tének H.3. pontja helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k., Dr. Hiller István s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési oktatási és kulturális

miniszter miniszter
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Melléklet a 12/2008. (III. 5.) ÖTM–OKM együttes rendelethez

„H.3. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény hatálya alá tartozó választások

Ügyk.
szám

Az ügykör/iratfajta megnevezése I II III IV V VI Lt.

511 Választási jegyzõkönyvek (szavazóköri és
eredményjegyzõkönyvek) elsõ eredeti példánya

0 0 0 0 0 0 *90 nap

512 Választási jegyzõkönyvek (szavazóköri és
eredményjegyzõkönyvek) második eredeti példánya

0 0 0 0 0 0 5

513 Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek
megállapítása

0 0 0 0 0 0 15

514 Választási szervek (választási irodák, választási
bizottságok) létrehozása és tevékenysége

0 0 0 0 0 0 15

515 Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb
jelentõségû ügyek

2 2 2 2 2 2 –

* A jegyzõkönyvek elsõ példányának illetékes levéltárba történõ átadása érdekében a külön jogszabályi elõírások alapján kell intézkedni.”



Az oktatási és kulturális miniszter
7/2008. (III. 5.) OKM

rendelete
a helyi önkormányzatok részére a hivatásos

önkormányzati zenekarok és énekkarok mûködésére
adható 2008. évi támogatások igénybevételének

rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 8. pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturá-
lis miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési
miniszter véleményének kikérésével – a következõket ren-
delem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a hivatásos önkormányzati zene-
kart vagy énekkart fenntartó vagy hivatásos önkormányza-
ti zenekart vagy énekkart támogató helyi önkormányza-
tokra terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában hivatásos önkormányzati
zenekar és énekkar (a továbbiakban együtt: együttesek) a
helyi önkormányzat által létrehozott és fenntartott költség-
vetési szervként mûködõ együttes, továbbá a helyi önkor-
mányzat által alapított és kizárólagos tulajdonában lévõ, és
a helyi önkormányzattal közhasznú megállapodást kötött
közhasznú vagy nonprofit társasági formában mûködõ
szervezet, valamint az olyan önálló jogi személyiségû hi-
vatásos együttes, amellyel vagy amelynek fenntartójával
annak mûködtetésére a helyi önkormányzat 2007. szep-
tember 1-je elõtt megkötött, hosszú távú – legalább
5 éves – közszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezik.

2. §

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott együttesek kö-
zül az részesülhet a támogatásból

a) amelynek alaptevékenysége komolyzenei mûvek
elõadása,

b) amely többségében felsõfokú szakirányú végzett-
séggel rendelkezõ tagjait a fenntartó által vagy a közhasz-
nú megállapodásban, illetve a közszolgáltatási szerzõdés-
ben megállapított – az alaptevékenység ellátásához szük-
séges, a szakmai normáknak megfelelõ létszámban – tar-
tós, legalább 1 éves munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatja, és

c) amely az alaptevékenység ellátásához szükséges,
megfelelõ tárgyi feltételekkel, valamint önálló mûvészeti
és adminisztratív vezetéssel rendelkezik.

3. §

A központi költségvetés által az együttesek mûködési
kiadásaira a 2008. évre elõirányzott 1010 millió Ft-ot az
érintett helyi önkormányzatok olyan célok meg-
valósításához igényelhetik, amelyek elõsegítik a hivatásos
együttesek mûvészi színvonalának emelését és javítják
azok tevékenységének feltételeit.

4. §

(1) A 3. §-ban meghatározott összegbõl a helyi önkor-
mányzatok igénybejelentés alapján részesülhetnek támo-
gatásban.

(2) A támogatás mértékét a helyi önkormányzatok által
szolgáltatott adatok, valamint az együttesnek a központi
költségvetésbõl juttatott egyéb bevétele figyelembevéte-
lével, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiak-
ban: minisztérium) illetékes szakmai területe, valamint a
reprezentatív szakmai és érdek-képviseleti szervek által
delegált tagokból álló szakmai bizottság javaslata alapján
az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) állapítja meg. A szakmai bizottság tagjait a miniszter
kéri fel.

5. §

(1) A támogatás igényléséhez az érintett helyi önkor-
mányzatoknak az alábbi dokumentumokat és adatokat kell
megküldeniük 6 példányban:

a) az igénylõ neve, székhelye (címe), telefon- és tele-
faxszáma, valamint elektronikus elérhetõsége;

b) az igényelt támogatásból megvalósítani tervezett te-
vékenységek, feladatok ütemezése, és azok költségigényé-
nek részletes ismertetése költségnemenkénti bontásban;

c) a helyi önkormányzat által fenntartott vagy támoga-
tott együttes javára az önkormányzati költségvetési rende-
letben meghatározott – a beruházási és felújítási elõirány-
zatokkal csökkentett – önkormányzati hozzájárulás össze-
gérõl szóló kimutatás együttesenkénti bontásban;

d) az együttes alapító okiratának vagy a közhasznú, il-
letve a közszolgáltatási szerzõdésének a fenntartó által hi-
telesített másolata;

e) a melléklet szerinti megfelelõ adatlap az együttes ál-
tal kitöltve és a helyi önkormányzat által ellenjegyezve;

f) a 2007-ben elnyert támogatás felhasználásáról szóló,
az együttesnek a helyi önkormányzathoz benyújtott szak-
mai beszámolójának másolata.
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(2) Az igénybejelentéshez csatolni kell az igénylõ aláírt
nyilatkozatát:

a) az igénybejelentésben foglalt adatok, információk,
dokumentációk helytállóságáról,

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 15. §-a szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatokról,

c) arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonat-
kozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más
állami és egyéb támogatást vesz igénybe,

d) arról, hogy nincs 60 napon túli, az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti
köztartozása.

(3) Nem nyújtható támogatás olyan igénylõ részére, aki
a) a támogatás iránti igénybejelentésében valótlan

vagy megtévesztõ adatokat szolgáltatott,
b) e rendelet kihirdetését megelõzõ 5 évben az állam-

háztartás bármely alrendszerébõl folyósított támogatást a
támogatási szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy
egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem szá-
molt el,

c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintõ jogsza-
bályi kötelezettségének.

6. §

A helyi önkormányzatok a támogatást a Magyar Állam-
kincstár illetékes Regionális Igazgatóságai (a továbbiak-
ban: Igazgatóság) útján igénylik 2008. március 17-ig (pos-
tára adás dátuma szerint). Az Igazgatóság az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) be-
kezdésének megfelelõen megvizsgálja a támogatási
igényt, és legkésõbb 2008. április 4-ig véleményével
együtt továbbítja a minisztériumnak. Az Igazgatóság a he-
lyi önkormányzatok számára a hiányok pótlására legfel-
jebb nyolc napos határidõt ad.

7. §

(1) A döntést a minisztérium közzéteszi a honlapján és
2008. április 22-éig értesíti a támogatásban részesült helyi
önkormányzatokat, ezzel egyidejûleg az érintett önkor-
mányzatok és a részükre jóváhagyott támogatási összeg
jegyzékét utalványozás céljából megküldi az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztériumnak.

(2) A megítélt támogatást egy összegben a Magyar Ál-
lamkincstár folyósítja 2008. április 26-áig a helyi önkor-
mányzatok költségvetési elszámolási számlájára.

8. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás rendeltetésszerû
felhasználásáról 2008. december 31-i határnappal, a min-
denkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles
elszámolni. A támogatásnak a 2008. december 31-én fel-
adattal terhelt maradványával a tárgyévet követõ év június
30-ig kell elszámolni.

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat a támogatást
vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a
megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatások
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást a
központi költségvetés javára köteles visszafizetni. A jog-
talanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat a
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû ka-
matot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés
napjáig.

(3) A támogatások igénybevételének és az elszámolás
szabályszerûségének vizsgálatát az Igazgatóságok végzik.

(4) A támogatások felhasználását – az erre külön jogsza-
bályban meghatározott szerveken túlmenõen – alkalom-
szerûen, helyszíni ellenõrzés keretében a minisztérium is
ellenõrizheti.

(5) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési rendeleté-
ben e célra saját forrásból tervezett támogatását csökkenti,
az eredeti elõirányzat és a ténylegesen teljesített saját tá-
mogatás után számított zenekari, énekkari mûködtetési tá-
mogatás különbözetére nem jogosult, köteles azt a köz-
ponti költségvetésnek visszautalni.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba és 2009. július 1-jén hatályát veszti.

(2) A helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkor-
mányzati zenekarok és énekkarok mûködésére adható tá-
mogatások igénybevételének rendjérõl szóló 5/2007.
(II. 13.) OKM rendelet 2008. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.  - 

10.
11.

12.
13. Az együttes nevét visel  kisebb formációk fellépéseinek száma 
14.

15.
16.
17.
18. 1.
19. 2.
20. 3.

21.
22.
23.
24. szólisták, karmesterek 
25. együttesek
26. szólisták, karmesterek 
27. együttesek

A)

Adatlap önkormányzatok által fenntartott/támogatott  hivatásos zenekarok számára

Az együttesben teljes munkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben  részmunkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben egyéb jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek száma (pl. megbízási vagy vállalkozási szerz dés alapján)
Szakirányú fels fokú végzettséggel rendelkez , m vészeti munkakörben foglalkoztatott m vészek száma 
Az együttes m vészi munkaköreiben foglalkoztatott összes m vész száma

Az együttesben  állandó  nem m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben részmunkaid ben nem m vészi munkakörben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

 Az adott hangversenyévadban (2007. szeptember 1-jét l 2008. augusztus 31-ig)

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi nagyzenekari hangversenyek száma 

Az együttes összes nagyzenekari  fellépésének számán belül az ifjúsági hangversenyek száma
A székhelyen kívüli belföldi hangversenyek száma

A külföldi  nagyzenekari hangversenyek száma

Az együttes színházi szolgálatainak száma

Becsült néz szám belföldön az el z  naptári évben (ezer f )
Becsült néz szám külföldön az el z  naptári évben  (ezer f )
Az el z  naptári évben az együttes által a három leggyakrabban használt belföldi hangversenyterem megnevezése és fér helyeinek száma

 Az adott hangversenyévadban (2007. szeptember 1-jét l 2008. augusztus 31-ig)

Hang- és képfelvételek (CD, DVD, TV, rádiófelvételek és él  sugárzás) száma 
Hangversenyen el adásra kerül  magyar m vek száma
Hangversenyen el adásra kerül  kortárs magyar m vek száma
Meghívott magyar vendégm vészek fellépéseinek száma

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma
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28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

FIGYELEM! A kitöltend  cellába bet ket és egyéb írásjeleket ne írjanak. Minden számot a teljes helyi értékkel jelöljenek.

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt

munkavállalók (1. sor) évi személyi kifizetésének  egy f re jutó átlaga
munkavállalók (2. sor) évi személyi kifizetésének egy f re jutó átlaga

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg 
Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva

 Egyéb költségvetési forrás

 Az együttesben egyéb  jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek (3. sor) részére kifizetett évi díjazás egy f re jutó átlaga

Az adott naptári évben (2008.)

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg
Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.  - 

10.
11.

12.
13. Az együttes nevét visel  kisebb formációk fellépéseinek száma 
14.

15.
16.
17.
18. 1.
19. 2.
20. 3.

21.
22.
23.
24. szólisták, karmesterek 
25. együttesek
26. szólisták, karmesterek 
27. együttesek

Meghívott magyar vendégm vészek fellépéseinek száma

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma

 Az adott hangversenyévadban (2007. szeptember 1-jét l 2008. augusztus 31-ig)

Hang- és képfelvételek (CD, DVD, TV, rádiófelvételek és él  sugárzás) száma 
Hangversenyen el adásra kerül  magyar m vek száma
Hangversenyen el adásra kerül  kortárs magyar m vek száma

Az el z  naptári évben az együttes által a három leggyakrabban használt belföldi hangversenyterem megnevezése és fér helyeinek száma

A külföldi hangversenyek száma

Az együttes színházi szolgálatainak száma

Becsült néz szám belföldön az el z  naptári évben (ezer f )
Becsült néz szám külföldön az el z  naptári évben  (ezer f )

 Az adott hangversenyévadban (2007. szeptember 1-jét l 2008. augusztus 31-ig)

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi hangversenyek száma

Az együttes összes  fellépésének számán belül az ifjúsági hangversenyek száma
A székhelyen kívüli belföldi hangversenyek száma

Szakirányú fels fokú végzettséggel rendelkez , m vészeti munkakörben foglalkoztatott m vészek száma
Az együttes m vészi munkaköreiben foglalkoztatott összes m vész száma

Az együttesben  állandó  nem m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben részmunkaid ben nem m vészi munkakörben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

Az együttesben teljes munkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben  részmunkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben egyéb jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek száma (pl. megbízási vagy vállalkozási szerz dés alapján)

B)

Adatlap a helyi önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos kamarazenekarok számára
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28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg 
Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva

 Egyéb költségvetési forrás

FIGYELEM! A kitöltend  cellába bet ket és egyéb írásjeleket ne írjanak. Minden számot a teljes helyi értékkel jelöljenek.

 Az együttesben egyéb  jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek (3. sor) részére kifizetett évi díjazás egy f re jutó átlaga

Az adott naptári évben (2008.)

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg
Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva 

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt

munkavállalók (1. sor) évi személyi kifizetésének  egy f re jutó átlaga
munkavállalók (2. sor) évi személyi kifizetésének egy f re jutó átlaga
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13. Az együttes nevét visel  kisebb formációk fellépéseinek száma 
14.

15.
16.
17.
18. 1.
19. 2.
20. 3.

21.
22.
23.
24. szólisták, karmesterek 
25. együttesek
26. szólisták, karmesterek 
27. együttesek

C)

Adatlap a helyi önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos énekkarok számára

Meghívott magyar vendégm vészek fellépéseinek száma

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma

 Az adott hangversenyévadban (2007. szeptember 1-jét l 2008. augusztus 31-ig)

Hang- és képfelvételek (CD, DVD, TV, rádiófelvételek és él  sugárzás) száma
Hangversenyen el adásra kerül  magyar m vek száma
Hangversenyen el adásra kerül  kortárs magyar m vek száma

Az el z  naptári évben az együttes által a három leggyakrabban használt belföldi hangversenyterem megnevezése és  fér helyeinek száma

A külföldi fellépések száma

Az együttes színházi szolgálatainak száma

Becsült néz szám belföldön az el z  naptári évben (ezer f )
Becsült néz szám külföldön az el z  naptári évben (ezer f )

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi a "cappella" hangversenyek száma 
 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi  oratórikus hangversenyek száma 
Az együttes összes  fellépésének számán belül az ifjúsági hangversenyek száma
A székhelyen kívüli belföldi fellépések száma

Az együttes m vészi munkaköreiben foglalkoztatott összes m vész száma

Az együttesben  állandó  nem m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben részmunkaid ben nem m vészi munkakörben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

 Az adott hangversenyévadban (2007. szeptember 1-jét l 2008. augusztus 31-ig)

Az együttesben állandó m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben részmunkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott m vészek száma (pl. számlaadók)
Szakirányú fels fokú végzettséggel rendelkez , m vészeti munkakörben foglalkoztatott m vészek száma
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28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg 
Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva

 Egyéb költségvetési forrás

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt

munkavállalók (1. sor) évi személyi kifizetésének  egy f re jutó átlaga 
munkavállalók (2. sor) évi személyi kifizetésének egy f re jutó átlaga

FIGYELEM! A kitöltend  cellába bet ket és egyéb írásjeleket ne írjanak. Minden számot a teljes helyi értékkel jelöljenek.

 Az együttesben egyéb  jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek (3. sor) részére kifizetett évi díjazás egy f re jutó átlaga

Az adott naptári évben (2008.)

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg
Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva 



Határozatok

Az Országgyûlés
22/2008. (III. 12.) OGY

határozata
a területi és az országos kisebbségi önkormányzati

képviselõk 2007. március 4-én megtartott
választásáról szóló – az Országos Választási Bizottság

által benyújtott – beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés

1. elfogadja a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 115/P. § (5) bekezdés j) pontja alapján, az Or-
szágos Választási Bizottság által benyújtott, a területi és az
országos kisebbségi önkormányzati képviselõk 2007. már-
cius 4-én megtartott választásáról szóló jelentését,

2. megállapítja, hogy a területi és az országos kisebbsé-
gi önkormányzati képviselõk 2007. március 4-én megtar-
tott választása törvényes rendben zajlott le,

3. köszönetét fejezi ki a választások megszervezésében
és lebonyolításában közremûködõ köztisztviselõknek és
közalkalmazottaknak, helyi és területi választási szervek-
nek, az Országos Választási Bizottság tagjainak, továbbá
valamennyi állami és társadalmi szervnek és intézmény-
nek, amelyek tevékenységükkel hozzájárultak a területi és
az országos kisebbségi önkormányzati képviselõk válasz-
tásának törvényes lebonyolításához.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány
1014/2008. (III. 11.) Korm.

határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Társadalmi Megújulás Operatív Program,
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program,

Regionális Operatív Programok 2007–2008. évekre
szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról,

valamint további kiemelt projektjavaslatok
2008. februári akciótervi nevesítésérõl

A Kormány

1. jóváhagyja a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és

a Regionális Operatív Programok 2007–2008. évekre
vonatkozó felülvizsgált Akcióterveit;

2. egyetért azzal, hogy az Irányító Hatóság a határozat
1. számú mellékletében felsorolt kiemelt projektekre
vonatkozó támogatási szerzõdéseket a 2007–2013 prog-
ramozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ
szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. rendelet szerinti értékelést követõen meg-
kötheti. A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele az
1. számú mellékletben meghatározott általános feltételek
teljesítése;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: az akciótervben nevesített határidõ,

annak hiányában 2008. december 15.

3. egyetért azzal, hogy az Irányító Hatóság az akció-
tervben nevesített kiemelt projektekre vonatkozó támoga-
tási szerzõdéseket az akciótervben foglalt kötelezettség-
vállalási keret mértékéig és megvalósítási idõtartamon be-
lül megkösse. Azon hosszú távú fejlesztési projektek ese-
tében, amelyek megvalósítása szakaszokra bontható, az
Irányító Hatóság az akciótervben foglalt kötelezettségvál-
lalási kereten felüli támogatási összegre keretszerzõdést
köthet;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: az akciótervben nevesített határidõ,

annak hiányában 2008. december 15.

4. egyetért azzal, hogy a projektgazdák a határozat
2. számú mellékletében felsorolt projektjavaslatokat
továbbfejlesszék annak érdekében, hogy azok kiemelt pro-
jektként akciótervi nevesítésre kerülhessenek;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
az érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: folyamatos, a mindenkori akciótervek
ütemezéséhez igazodva

5. elrendeli, hogy készüljön jelentés a Kormány részére
a 2. pontban meghatározott azon projektek elõrehaladásá-
ról, amelyekre nézve az Irányító Hatóság támogatási szer-
zõdést nem kötött.

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: az akcióterv érvényességi ideje alatt

folyamatos

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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* A határozatot az Országgyûlés a 2008. március 10-i ülésnapján
fogadta el.



1. számú melléklet az 1014/2008. (III. 11.) Korm. határozathoz

A támogatási szerzõdés végleges, részletes feltételeirõl az Irányító Hatóság dönt. Valamennyi kiemelt projekt eseté-
ben a támogatási szerzõdés megkötésének általános feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elõírt tartalmú rész-
letes projektjavaslat elkészítése, mely tartalmazza a pénzügyi fenntarthatóságot és a bevétel-termelési képességet is
bemutató megvalósíthatósági tanulmányt és költség-haszon elemzést, valamint az ÚMFT indikátor rendszerébe való
illeszkedést.

Projektgazda neve Projekt megnevezése OP

Jászberény Város Önkormányzata A Jászberényi Beszállítói Tudásközpont
(JBTK) gazdaságfejlesztési egységeinek ki-
alakítása

ÉAOP

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat

A tiszadobi Andrássy-kastély és kapcsolódó
területeinek kulturális és turisztikai hasznosí-
tása

ÉAOP

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Balatonakarattya, vasút feletti magaspartfal
(Kisfaludy sétány – Koppány sor közötti sza-
kasz) védelme I-es ütem

KDOP

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata

Kõtár alatti partfalszakasz védelme, meglévõ
védmûvel való összehangolása (Öreghegy és
a Siklói út közötti partvédõmû)

KDOP

Nyergesújfalu Város Önkormányzata Nyergesújfalu, 10-es fõút melletti sziklafal
stabilizáció

KDOP

Állami Egészségügyi Központ Az Állami Egészségügyi Központ XXI. szá-
zadi betegkezelésére való felkészítése

KMOP

Országos Széchényi Könyvtár Kulturális értékek digitalizálásának szakmai
elõkészítése

KMOP

Budapest Fõváros Önkormányzata A Városliget kapuja
(Városligeti Mûjégpálya pálya és épület-
együttes rekonstrukciója)

KMOP

Budapest Fõváros Önkormányzata Dél-budapesti régió vízrendezése KMOP

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Gyáli patak rekonstrukciója KMOP

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. Csepeli szigeti gerincút M0 autóút és Lórév
közötti szakasz I. ütem

KMOP

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság

Lukácsházi tározó NYDOP

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Társa-
dalmi Párbeszéd Központ

A partnerség és a párbeszéd szakmai hátteré-
nek megerõsítése, közös kezdeményezések
támogatása (TÁMOP 2.5.2. intézkedés)

TÁMOP

Egyenlõ Bánásmód Hatóság A diszkrimináció elleni küzdelem – társadal-
mi szemléletformálás

TÁMOP

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium A társadalmi kohézió erõsítése bûnmegelõzé-
si és reintegrációs programokkal TÁMOP
3.5.6. kiemelt projekt

TÁMOP
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2. számú melléklet az 1014/2008. (III. 11.) Korm. határozathoz

Projektgazda neve Projekt megnevezése OP

Gyula Város Önkormányzata Gyulai egészségturisztikai klaszterprogram-
hoz kapcsolódó fürdõhelyfejlesztés (Gyula
város nemzetközi gyógyhellyé alakítása)

DAOP

Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ ÉMOP

Poroszló Község Önkormányzata Tisza-tavi Ökocentrum ÉMOP

Balatonvilágos Község Önkormányzata Balatonvilágos vasúti pálya melletti partsza-
kasz stabilizációja I. ütem

KDOP

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja
és területfejlesztési programja

KDOP

Szent István Egyetem Regionális Tudástranszfer Központ – Szent
István Egyetem

KMOP

Pest Megyei Önkormányzat A Pest Megyei Önkormányzat szociális fel-
adatellátásának racionalizálása (A Tápió-
szentmártoni Borostyán Otthon pándi
telephelyének fejlesztése, a speciális otthonok
férõhelyeinek átcsoportosítása, zsúfoltság-
csökkentés)

KMOP

Semmelweis Egyetem Korányi projekt KMOP

Vác város Önkormányzata A váci Jávorszky Ödön Kórház korszerûsí-
tése

KMOP

Helikon Kastélymúzeum Kht. Festetics örökségek fejlesztése és bemutatha-
tóvá tétele II. ütem (Amazon Kulturális Köz-
pont és Kurzusház, Iszlám Mûvészeti
Múzeum)

NYDOP

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata Turizmusfejlesztés Gyõrben, a Káptalandomb
értéknövelõ megújításával 2007–2010

NYDOP

Körmend Város Önkormányzata Körmend Batthyány-Strattmann várkastély
értéknövelõ megújítása I. ütem „Kapuprojek-
tek”

NYDOP

Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága Eszterháza Közép-Európai Kulturális Köz-
pont, 2. projektelem

NYDOP

Országos Alapellátási Intézet A struktúraátalakítást követõen szakorvosok
háziorvosként való foglalkoztatásának támo-
gatása

TÁMOP
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Bábolna Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 évi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a

Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– minõségirányítási rendszerek mûködtetésében szer-

zett tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– rövid szakmai elképzelést a Polgármesteri Hivatal

vezetésével kapcsolatban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a
kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot Bábolna Város Önkormányzat polgármes-
teréhez, dr. Horváth Klárához kell benyújtani. Cím: 2943
Bábolna, Jókai M. u. 12., tel.: (34) 568-001. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-
lyázó írásos értesítést kap.

Bácsalmás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ személyt is kinevezhet, feltéve, hogy a kineve-
zéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége ál-
tal a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

Nem létesíthetõ közszolgálati jogviszony, ha a köztiszt-
viselõ ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), el-
lenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

léseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-

tainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megisme-
réséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy – a pályázatával kapcsolat-
ban – a testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés meg-
tartását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– ugyanazon munkahelyen eltöltött legalább három-

éves jegyzõi gyakorlat,
– állam- és jogtudományi doktori végzettség,
– munkaügyi, pénzügyi, közigazgatási szakjogászi

végzettség,
– tanúsított számítógép-kezelõi képzettség,
– legalább középfokú német- vagy angolnyelv-vizsga,
– gépjármû-vezetõi engedély.
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Ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése és az általa meghatározott fel-

adatok ellátása,
– az aljegyzõ megbízható osztályvezetõi, illetve ügyin-

tézõi feladatokkal is, aktuálisan el kell látni az igazgatási
és szervezési feladatokat ellátó osztály vezetését,

– a jelenleg tartósan távollévõ jegyzõ helyettesítése
kapcsán átmenetileg el kell látni a jegyzõi és aljegyzõi fel-
adatokat a munkaköri leírásban foglaltak szerint, továbbá
Mátételke Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivata-
lának vezetését a két önkormányzat által kötött megállapo-
dásnak megfelelõen.

A kinevezés határozatlan idõre történik, hat hónap pró-
baidõ kikötésével.

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati ren-
delet és az egységes Közszolgálati szabályzat alapján tör-
ténik.

Az illetmény összege: 360 000 Ft.
Igény esetén szolgálati lakás biztosított.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-

vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
követõ 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Bácsalmás Városi Önkor-
mányzat jegyzõi jogkört gyakorló aljegyzõjéhez címezve
(6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József u. 4–8.), „Pályázat al-
jegyzõi álláshely betöltésére” jeligével ellátva kell benyúj-
tani.

A pályázatokat a jogi és ügyrendi feladatokat ellátó bi-
zottság vizsgálja abból a szempontból, hogy azok a pályá-
zati kiírás feltételeinek megfelelnek-e.

A kinevezésre vonatkozó javaslatot az aljegyzõ terjeszti
a képviselõ-testület elé.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testü-
letnek a pályázat benyújtási határidejét követõ következõ
testületi ülése.

Az álláshely betöltésének idõpontja: 2008. augusztus 1.
A pályázatról bõvebb felvilágosítás Nagy János aljegy-

zõtõl kérhetõ a (79) 541-460-as telefonszámon.

Darvas Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középfokú végzettség,
– közgazdasági végzettség.

Elõnyt jelent:
– informatikai ismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladat:
– ipari kereskedelmi igazgatás,
– szociális ügyintézés,
– hagyatéki ügyek intézése,
– személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
– településfejlesztés.

Juttatások: a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való közzétételtõl számított 15. nap.
A pályázatot Darvas község jegyzõjéhez kell benyújtani

(Darvas, Rákóczi u. 50.).
Az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen azon-

nal.
A pályázat elbírálása: 2008. május 5-ig.

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
felvételt hirdet

ingatlangazdálkodó ügyintézõi munkakör betöltésére

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala [2500 Eszter-
gom, Széchenyi tér 1., telefonszáma: (33) 542-000] pályá-
zatot hirdet a Városszépítési osztálya szervezeti egységén
belül mûködõ Vagyongazdálkodási Irodán ingatlangaz-
dálkodó ügyintézõi munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Esztergom Város Polgármesteri
Hivatala, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Telefonszáma:
(33) 542-000.

A munkakörrel kapcsolatos fõ feladatok:
– ingatlankezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása,
– a képviselõ-testületi elõterjesztések elkészítése,
– a munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok

elvégzése.

Feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági, vagy

egyetemi szintû jogász, vagy mûszaki felsõoktatásban
szerzett szakképzettség és nyelvvizsga.
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A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakmai képesítést tanúsító

okirat másolatát.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
helyi rendelet szerint.

Jelentkezési határidõ: 2008. április 18-ig.
A jelentkezést Esztergom város jegyzõjének, dr. Marosi

György jegyzõnek (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) cí-
mezve kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Ingat-
langazdálkodó ügyintézõi munkakörre jelentkezés”.

Az elbírálás határideje: 2008. április 25.
A munkakör 2008. április 26. napjától tölthetõ be.
A elbírálást követõ tíz napon belül a jelentkezések egy-

idejû visszaküldésével az érintettek írásbeli értesítést kap-
nak.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt
Búzásné dr. Zimon Andrea a Városszépítési osztály osz-
tályvezetõje a (33) 542-048-as telefonszámon.

Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás
Kistérségi Irodájának vezetõje

pályázatot hirdet
pénzügyi vezetõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, szakirányú felsõfokú is-

kolai és mérlegképes könyvelõi végzettség,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi területen szerzett tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete (angol, német vagy francia),
– B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, kiemelve a szakterüle-

ten megszerzett ismereteket és készségeket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek má-

solatát.

A megbízások idõtartama: határozatlan idõre szóló
megbízás.

Munkavégzés helye: Érd.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül.

A pályázatok elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ 30 napon belül.

Az állások betölthetõk: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatok benyújtásának helye és címzettje: Érdi
Kistérségi Többcélú Társulás, Szabó Miklós irodavezetõ,
2030 Érd, Alsó u. 1–3.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Szabó
Miklós, az Érdi Kistérségi Iroda vezetõje, mobiltelefon:
(30) 960-4703.

Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás
Kistérségi Irodájának vezetõje

pályázatot hirdet
közszolgálati menedzser álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség,
– idegen nyelv ismerete, legalább középfokú nyelv-

vizsga angol, német vagy francia nyelvbõl,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy kistérségi területen szerzett ta-

pasztalat,
– feladatellátás szervezésében szerzett jártasság,
– B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, kiemelve a szakterüle-

ten megszerzett ismereteket és készségeket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek má-

solatát,
– a feladatellátáshoz kapcsolódó elképzeléseket.

A megbízások idõtartama: határozatlan idõre szóló
megbízás.

Munkavégzés helye: Érd.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény alapján.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül.
A pályázatok elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-

idejét követõ 30 napon belül.
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Az állások betölthetõk: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatok benyújtásának helye és címzettje: Érdi
Kistérségi Többcélú Társulás, Szabó Miklós irodavezetõ,
2030 Érd, Alsó u. 1–3.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Szabó
Miklós, az Érdi Kistérségi Iroda vezetõje, mobiltelefon:
(30) 960-4703.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
fõépítész álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal fõépítészi feladatainak ellátása,
közremûködés az önkormányzat beruházási döntéseinek
elõkészítésében, részvétel a pályázatok készítésében, fel-
újítások, átépítések támogatásának kezdeményezése,
szakmai egyeztetések szervezése, szakvélemények készí-
tése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését kö-
vetõ 30. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

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.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
fõmérnök álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal fõmérnöki feladatainak ellátása, az
önkormányzat hatáskörébe utalt városfejlesztési, város-
üzemeltetési feladatok, valamint a jegyzõ hatáskörébe
utalt építésügyi hatósági feladatokkal kapcsolatos dön-
tés-elõkészítés meghozatalában történõ közremûködés,
részvétel a városfejlesztési koncepció és az éves tervek ki-
dolgozásában, javaslattétel a beruházások tervezésére.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését kö-
vetõ 30. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

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.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
3 fõ jogi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
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Elõnyt jelent:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– jogi vagy közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatalnál általános jogi feladatok ellátása, közgyûlési
elõterjesztések készítése, jogi véleményezés végzése, jog-
szabályváltozások naprakész nyomon követése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését kö-
vetõ 20. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

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.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
állást hirdet

építésügyi-hatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése és végrehajtása, továbbá közre-
mûködés beruházás-elõkészítésben, pályázatkészítésben,
szükség esetén tervezéskoordinálás, községfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok elõkészítése.

Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség.

Elõnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. alapján, valamint a helyi Közszolgálati szabály-
zat szerint történik.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 Isaszeg,
Rákóczi utca 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai refe-
rensnél lehet, 2008. július 20-ig.

Isaszeg Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben (Ötv.), valamint a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
(Ktv.) meghatározottak alapján.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– államilag elismert felsõfokú nyelvvizsga,
– legalább öt évi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett legalább kétévi vezetõi

gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közbeszerzési tapasztalat,
– jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vo-

natkozó szakmai elképzeléseit,
– a végzettségeket igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat tartalmá-
nak és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt
vevõk általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a
pályázatot elbíráló testületi ülésen a zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok:
A Polgármesteri Hivatal vezetése az Ötv. és a további

jogszabályok által a jegyzõ feladat- és hatáskörébe utalt
feladatok ellátása.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap 16 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alap-
ján, testületi ülésen történõ személyes meghallgatást köve-
tõen a döntést a képviselõ-testület hozza meg. Az elbírálás
elõtt a képviselõ-testület által létrehozott bizottság vizs-
gálja meg a pályázatokat abból a szempontból, hogy azok
a pályázati feltételeknek megfelelnek-e.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell el-
látni.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv., va-
lamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata
szerint történik.

A pályázatokat Isaszeg Nagyközség Önkormányzat
polgármesteréhez kell benyújtani, személyesen vagy pos-
tai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2117 Isaszeg,
Rákóczi u. 45. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat
jegyzõi munkakörre”.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázatról további információ kérhetõ: Hatvani
Miklós polgármestertõl a 06 (70) 456-6968-as telefon-
számon.

Kengyel község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõ II. munkakör betöltésére

Ellátandó feladat:
– vezeti az analitikus nyilvántartásokat,
– fõkönyvi feladásokat végez az analitikus nyilvántar-

tásokból,
– leltározási feladatok ellátása,
– részt vesz a költségvetés és az éves, féléves beszá-

moló elkészítésében.
A kinevezés határozatlan idõre szól, teljes munkaidõs

foglalkoztatásra.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet által elõírt szakképesítés:
= I. besorolási osztályban elõírt, pénzügyi-számvi-

teli fõiskolai diploma, vagy közgazdasági felsõ-
oktatásban szerzett pénzügyi szakképzettség,

= II. besorolási osztályban elõírt középiskolai vég-
zettség és közgazdasági szakképzettség, vagy kö-
zépiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi
képesítés, vagy középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézõi
szintû) pénzügyi-számviteli szakképesítés,

= számítógép-használói ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– költségvetési gyakorlat,
– helyi lakos,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak
megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15. nap.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal,
6 hónapos próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának helye és módja: Kengyel
Község Polgármesteri Hivatala, 5083 Kengyel, Szabadság
út 10., személyesen vagy postai úton.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Szabó Ist-
ván jegyzõnél, telefon: (56) 583-417.

Kengyel község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat:
– vezeti és nyilvántartja az önkormányzat bankszámláit

és végzi a fõkönyvi könyvelést,
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– elkészíti az önkormányzat költségvetését, a féléves,
éves és egyéb beszámolókat.

A kinevezés határozatlan idõre szól, teljes munkaidõs
foglalkoztatásra.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet által elõírt szakképesítés:
= I. besorolási osztályban elõírt, pénzügyi-számvi-

teli fõiskolai diploma, vagy közgazdasági felsõ-
oktatásban szerzett pénzügyi szakképzettség,

= II. besorolási osztályban elõírt középiskolai vég-
zettség és közgazdasági szakképzettség, vagy kö-
zépiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi
képesítés, vagy középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézõi
szintû) pénzügyi-számviteli szakképesítés,

= számítógép-használói ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– költségvetési gyakorlat,
– helyi lakos,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak
megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15. nap.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal,
6 hónapos próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának helye és módja: Kengyel
Község Polgármesteri Hivatala, 5083 Kengyel, Szabadság
út 10., személyesen vagy postai úton.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Szabó
István jegyzõnél, telefon: (56) 583-417.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 10. §-a alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

szerint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 21.
Az elbírálás határideje: 2008. április 25.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló

kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével, 2008. május
13-tól tölthetõ be.

Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-
tást kap.

A pályázatot zárt borítékban, „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím:
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel: 06 (28) 507-132.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

Orfû, Abaliget, Husztót és Kovácsszénája
Községek Körjegyzõsége

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

A közigazgatási szerv megnevezése, székhelye: Orfû,
Abaliget, Husztót és Kovácsszénája Községek Körjegyzõ-
sége, 7677 Orfû, Széchenyi tér 1.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés, ezek hiányában vál-
lalása a szakvizsga egy éven belüli megszerzésének,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány, saját gépjármû.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– német- és/vagy angolnyelv-tudás,
– önkormányzati szervnél szerzett gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatkészítésben való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettség(ek)et, képzettség(ek)et bizonyító ok-

irat(ok) (fény)másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a vezetõi elképzelésekrõl, a körjegyzõség irányításá-

ról szóló szakmai programot.

Illetmény és egyéb juttatások: az illetmény és a kötelezõ
juttatások a Ktv. szerint biztosítottak.

A pályázónak regisztráltatnia kell magát a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pontnál.

A pályázatot zárt borítékban Füziné Kajdy Zita polgár-
mester címére kell benyújtani a pályázati felhívásnak a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõen,
2008. április 30-ig, „Körjegyzõi pályázat” jeligével ellát-
va, 7677 Orfû, Széchenyi tér 1. címre.

A pályázatot a körjegyzõséghez tartozó települések ön-
kormányzatainak képviselõ-testületei együttes ülésen bí-
rálják el 2008. május 31-ig.

Az állás 2008. július 2-ával tölthetõ be. A kinevezés
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázattal kapcsolatos információ Füziné Kajdy Zita
polgármestertõl a (72) 598-115-ös és a (70) 385-1835-ös
telefonszámon kérhetõ.

A pályázatot kiíró önkormányzatok polgármesterei
fenntartják a jogot az esélyesnek ítélt pályázók elõzetes
meghallgatására, illetve arra, hogy õket az együttes testü-
leti ülésre meghívják.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire

pályázatot hirdet
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Önkormányzati Gazdasági fõosztály
fõosztályvezetõ munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározott idõre, 6 évre szól.
A munkavégzés helye: 1051 Budapest, József Attila

u. 2–4.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

III. számú melléklet 78. számú „Központi közigazgatási
szerv helyi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggõ
feladatköre”.

Ellátandó feladatok:
– elõkészíti a feladatkörébe tartozó, önkormányzati

gazdálkodást érintõ jogszabályok koncepcióit és terve-
zetét,

– folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzatok
pénzügyi-gazdasági helyzetét, a folyamatokról elemzése-
ket készít és javaslatot tesz a szükséges jogszabályi módo-
sításokra,

– az önkormányzati feladatellátást érintõ ágazati jog-
szabályok módosítása esetén kidolgozza, illetve érdemben
véleményezi a módosítási tervezetek önkormányzatoknál
felmerülõ forrásigényét, a tervezet e szempontból történõ
végrehajthatóságát,

– a Pénzügyminisztériummal együttmûködve javasla-
tot tesz az önkormányzati finanszírozási rendszer szükség
szerinti átalakítására,

– a Pénzügyminisztériummal és az ágazati minisztériu-
mokkal együttmûködve gondoskodik az éves költségveté-
si törvényjavaslat helyi önkormányzati fejezetet érintõ ter-
vezésérõl, továbbá a költségvetési törvény végrehajtásá-
nak tervezésérõl,

– biztosítja a központi költségvetési kapcsolatokból
származó források zavartalan, határidõben történõ eljutta-
tását az önkormányzatokhoz,

– gondoskodik a fõosztály felelõsségi körébe tartozó,
pályázati rendszerben mûködõ önkormányzati támogatá-
sok szabályozásának elõkészítésérõl, a pályáztatás lefoly-
tatásáról, a döntés-elõkészítésrõl,

– különös figyelmet fordít az önkormányzatok mûkö-
dõképességének a fenntartására,

– érdemben részt vesz az ágazati minisztériumok által
elõkészített, a helyi önkormányzatok gazdálkodását érintõ
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jogszabálytervezetek, pályázati felhívások véleményezé-
sében, illetve szükség esetén közremûködik azok kidolgo-
zásában,

– a minisztériumot felelõsségteljesen képviselve részt
vesz az Országgyûlés bizottságainak, az országos önkor-
mányzati és más érdekegyeztetõ szervezeteknek az ülé-
sein, továbbá szakmai konferenciákon magas szintû szak-
mai tudásával és felkészültségével képviseli a kormányza-
tot az önkormányzati gazdálkodást érintõ ügyekben.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 2/2006.
(MK. 94.) ÖTM utasítás Melléklet 7. § és 33. §-aiban leírt
tevékenységi körök.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése: Önkormányzati és Költségve-
tési osztály, Kistérségi és Közszolgáltatási osztály, Ágaza-
ti Koordinációs és Vagyongazdálkodási osztály.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 21 fõ.

Jogi felelõsség: munkáltatói jog.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a

juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint az 1/2007. (BK. 1.) ÖTM utasítás
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hi-
vatali szervezete Közszolgálati szabályzatának kiadásáról
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetemi vagy fõiskolai

közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– önkormányzati gazdálkodás területén legalább 5 év

feletti szakmai tapasztalat,
– vezetõi gyakorlat, legalább 3 év vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP,
– közigazgatási szakvizsga,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

hiányában a pályázó vállalja, hogy 1 éven belül e vizsgákat
leteszi.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelv-

vizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,
– francia nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelv-

vizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,

– német nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelv-
vizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– kiváló szintû vezetõi készség,
– kiváló szintû kreativitás,
– kiváló szintû problémamegoldás,
– kiváló szintû teljesítménymotiváció,
– kiváló szintû felelõsségtudat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
– a magyar állampolgárság és a cselekvõképesség iga-

zolására a személyazonosító igazolványról, vagy azzal egy
tekintet alá esõ más okmányról készített fénymásolat,

– a büntetlen elõélet igazolására 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésõbb a pályázat elbí-
rálásának határidejéig benyújtandó,

– önéletrajz,
– motivációs levél,
– vezetõi elképzelések összegzése,
– az iskolai végzettség, idegennyelv-vizsga, valamint a

közigazgatási alapvizsga, szakvizsga meglétének igazolá-
sára az oklevelekrõl készített fénymásolat.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. május 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 10.
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további

információt dr. Matlag Géza nyújt a 441-1000/15-095-ös
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a Kormányzati Sze-

mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) által mûködtetett www.kozigallas.gov.hu honla-
pon elérhetõ pályázati ûrlap kitöltésével, vagy

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Buda-
pest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.).

Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pá-
lyázhat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöl-
tött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos
adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai
úton történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltün-
tetni a KSZK pályázati adatbázisában szereplõ azonosító
számot.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetencia-vizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:

– személyes interjú (motiváció alapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus ké-

pességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
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– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl
függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetencia alapú).

2. A KSZK kompetencia-vizsgálatához kapcsolódóan a
munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szak-
mai tudását.

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény, valamint a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet
vonatkozó elõírásai szerint. A pályázat nyertesét a nemzet-
biztonsági ellenõrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-
tétel érdekében az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcso-
lati fõosztálya írásban megkeresi.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KSZK honlapja,
– Belügyi Közlöny 2008. évi 7. száma.

A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indo-
kairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájé-
koztatja a pályázót. A munkáltató döntését követõ 5 mun-
kanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kivá-
lasztási eljárás eredményérõl.

Pátroha Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Pátroha Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala
jegyzõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– minimum 2 év közigazgatási szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– erkölcsi bizonyítványt,
– szakképesítést igazoló okirat másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának helye: Pátroha község polgár-
mestere, 4523 Pátroha, Kossuth út 82. Telefon: (45)
460-010.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ testületi ülésen.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény-

ben foglaltak szerint.

Romhány és Alsópetény községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi elõadói állásra

A közigazgatási szerv megnevezése: Romhány–Alsó-
petény Körjegyzõsége.

A munkavégzés helye: Romhány–Alsópetény Körjegy-
zõségének alsópetényi kirendeltsége.

Pályázati feltételek:
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség, vagy kö-

zépiskolai végzettség és az OKJ szerint középfokú pénz-
ügyi-számviteli szakképesítés,

– középfokú számítástechnikai szakképesítés,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Elõnyt jelent:
– költségvetési területen szerzett gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot Romhány–Alsópetény községek körjegy-

zõjéhez kell benyújtani vagy megküldeni. Cím: 2654
Romhány, Kossuth út 63.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pleváné Szabó Marianna körjegyzõ, tel.: (30) 455-5283.
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Sajókeresztúr község jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: népesség-nyilvántartási, hagyatéki,
iktatási feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség, figyelemmel a

köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletre.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a közigazgatás ezen területén szerzett szakmai gya-

korlat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza eddigi és je-

lenlegi munkaköreinek felsorolásával,
– bizonyítványainak másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Köz-
szolgálati szabályzat szerint.

A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ
közzétételtõl számított 15. nap, zárt borítékban, személye-
sen vagy postai úton, Sajókeresztúr község jegyzõje (3791
Sajókeresztúr, Rákóczi u. 40.) részére.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázatok
elbírálását követõen azonnal, határozatlan idõre szóló ki-
nevezéssel.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

– 6 hónap próbaidõ kerül kikötésre,
– a munkáltató a pályáztatás eredménytelenné nyilvá-

nításának jogát fenntartja.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
szabálysértési elõadói munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi, vagy igazgatás-

szervezõi felsõfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– egyetemi vagy fõiskolai, illetve egyéb végzettséget

igazoló okirat másolata,
– önéletrajz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szabálysértési munkakörben szerzett szakmai gya-

korlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben, valamint a www.kszk.gov.hu weblapon történõ
megjelenéstõl számított 15. nap.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség teljesítése szükséges.

A pályázat elbírálására a benyújtásra megállapított ha-
táridõtõl számított 30 napon belül kerül sor.

A közszolgálati kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hó-
nap próbaidõ kikötésével.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Sátoraljaújhely Város Önkormányzat cím-

zetes fõjegyzõjéhez (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
kell benyújtani.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
belsõ ellenõri munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– pénzügyi-számviteli fõiskolai vagy azzal egyenérté-

kû szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
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– egyetemi vagy fõiskolai, illetve egyéb végzettséget
igazoló okirat másolata,

– részletes szakmai önéletrajz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– belsõ ellenõri munkakörben szerzett szakmai gya-

korlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben, valamint a www.kszk.gov.hu weblapon történõ
megjelenéstõl számított 15. nap.

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség teljesítése szükséges.

A pályázat elbírálására a benyújtásra megállapított ha-
táridõtõl számított 30 napon belül kerül sor.

A közszolgálati kinevezés határozott idõre (gyes miatt
távollévõ köztisztviselõ helyettesítésének idejére) szól,
6 hónap próbaidõ kikötésével.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Sátoraljaújhely Város Önkormányzat cím-

zetes fõjegyzõjéhez (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
kell benyújtani.

Simontornya város jegyzõje
pályázatot hirdet

városfejlesztési és pályázati referens munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményben) gazdálkodási (gazda-
sági) szakon szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû ál-
lamigazgatási és szociális szakképzettség és felsõfokú
pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– angol nyelvbõl szerzett legalább középfokú nyelv-

vizsga,
– középfokú számítástechnikai szakképesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-
iratok fénymásolatát, nyelvvizsga letételét igazoló okirat
fénymásolatát.

Ellátandó feladatok: pályázatfigyelés, pályázati döntés-
re való szakmai elõkészítése, pályázatok elkészítése, be-
nyújtása.

A feladatkör ellátására létesített munkakör betöltése ha-
tározatlan idõtartamú kinevezés alapján létesítendõ teljes
munkaidõ közszolgálati jogviszonyban.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegé-
szítésérõl és a vezetõi pótlék megállapításáról szóló
15/2003. (XI. 12.) önkormányzati rendeletben, valamint a
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatában meg-
határozottak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ közzétételétõl szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ közzétételétõl szá-
mított tizenöt napon belül Simontornya város jegyzõje
dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be, hat
hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Simontornya város jegy-
zõjéhez címezve kell benyújtani a 7081 Simontornya,
Szent István király utca 1. címre. A borítékon feltünteten-
dõ: „Pályázat városfejlesztési és pályázati referens munka-
kör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Simontornya város jegyzõ-
jénél lehet érdeklõdni a (74) 586-929-es telefonszámon.

Szajol Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot ír ki
általános igazgatási ügyintézõi álláshely betöltésére

Az álláshely betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján.

A közigazgatási szerv címe: 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
Az álláshely betöltésének idõpontja: az állás a pályázat

elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A munkakör ellátásához kapcsolódó fõbb feladatok:
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvényben meghatározott, pénzben és ter-
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mészetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos fel-
adatok,

– a gyámhatóság feladatkörébe tartozó teljes körû ügy-
intézés.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség: jogász vagy igazga-

tásszervezõi vagy egyéb szociális szakirányú felsõfokú
végzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– azonos munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles máso-

latát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben foglaltak és Szajol Község Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és mûkö-
dési szabályzatában foglaltak szerint.

Egyéb juttatások:
– étkezési hozzájárulás,
– ruházatiköltség-térítés.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezés-
kor 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázat beadásával kapcsolatos technikai szabályok:
A pályázatot zárt borítékban Szajol Község Önkor-

mányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 5081 Sza-
jol, Rózsák tere 1. Telefon: (56) 446-000. A borítékra kér-
jük ráírni: „Pályázat általános igazgatási ügyintézõi
munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálására vonatkozó információk:
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát köve-

tõ 15 napon belül történik. Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes meghallgatásra hívjuk be. A pályázat
eredményérõl írásban értesítést küldünk.

A pályázattal kapcsolatosan részletes információkat
nyújt: dr. Bartók László jegyzõ [tel.: (56) 599-051] vagy
Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezetõ [tel.: (56)
446-000].

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére
irodavezetõi feladatok ellátása mellett

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikének (német, angol,

francia) államilag elismert, középfokú, társalgási szintû is-
merete.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi

önkormányzati rendelet és a Közszolgálati szabályzat
alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
közgyûlés, legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határ-
idõt követõ következõ ülésén dönt.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A
postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegyzõi
pályázat”.
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Telki Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– cselekvõképesség és magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
– legalább 2 év vezetõi gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jegyzõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentu-
mokat:

– szakmai önéletrajzot,
– vezetõi elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri

hivatal irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
szóló szakmai programot,

– végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Az állás betöltésének kezdési idõpontja és tartalma: a
kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határozatlan
idõre szól. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

Illetmény és egyéb juttatások: bérezés és az egyéb jutta-
tások biztosítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben és a képviselõ-testület helyi rende-
lete alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-
mény Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírásának határideje: a benyújtási határidõt
követõ 30. nap.

Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást tud biz-
tosítani.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel Telki község polgármesterének,
Danóczy Balázs polgármesternek kell benyújtani.

Tét Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportjának
csoportvezetõi állására

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben a II/2. feladatkörnél elõírt végzettség,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi oklevél,
– 3 év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek

(Word, Excel, internet, Complex Jogtár).

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.

Eredményes pályázat esetén – hat hónap próbaidõ kikö-
tése mellett – a munkakör 2008. október 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban, „Pénzügyi csoportvezetõi
munkakör” megjelöléssel Tét Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal jegyzõjének lehet benyújtani. Cím:
9100 Tét, Fõ u. 88. Telefon: (96) 461-134.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

Tiborszállás Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján.
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A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

A munkakör 2008. május 1. napjával tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján va-
gyonnyilatkozat tételére köteles.

A képviselõ-testület a kinevezéskor 6 hónap próbaidõt
köt ki.

A pályázat tartalmazza a pályázó
– szakmai önéletrajzát,
– vezetõi programját,
– szakképesítését igazoló okiratokról készített hiteles

fénymásolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Tiborszállás Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 4353 Tibor-
szállás, Dózsa Gy. u. 17., „Jegyzõi pályázat” felirattal.

További információkat Csaholczi Gusztáv polgármes-
tertõl kérhetnek a pályázók, telefon: (44) 554-025.

Döntés a benyújtási határidõt követõ legközelebbi tes-
tületi ülésen várható. A képviselõ-testület fenntartja magá-
nak a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa és újra meghirdesse.

Zagyvarékas Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

költségvetési pénzügyi ügyintézõ munkakör
betöltésére

Meghirdetõ munkáltató: Zagyvarékas Község Önkor-
mányzatának jegyzõje, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

Meghirdetett munkahely: Zagyvarékas Község Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatala, 5051 Zagyvarékas,
Rákóczi út 56.

Meghirdetett munkakör: költségvetési pénzügyi ügyin-
tézõ.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

szerint,
– közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó munkakör: költségvetési pénzügyi feladatok.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A munkáltató eredményes pályáztatás esetén a kineve-
zéskor 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban Zagyvarékas Község Ön-
kormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani, cím: 5051
Zagyvarékas, Rákóczi út 56. A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat költségvetési pénzügyi ügyintézõi munkakör
betöltésére”.

A pályázat elbírálásának ideje: a benyújtási határidõ le-
jártát követõ 15 napon belül.

Az állás 2008. április 1. napjától betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
adóügyi elõadó munkakör betöltésére

A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkor-
mányzat, Polgármesteri Hivatal, 2081 Piliscsaba, Kinizsi
Pál u. 1–3.
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A betöltendõ munkakör: adóügyi elõadó, határozott
idõre.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség,
– minimum 5 éves szakmai tapasztalat.

Elõnyt jelent a pályázatnál:
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
– saját gépjármû és vezetõi jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga.

Az illetmény és egyéb juttatások:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

(Ktv.), valamint Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testületének 4/2004. (I. 28.) ÖKT. számú ren-
delete szerint.

A pályázat benyújtásának határideje, módja:
A Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított

15. nap, az Önkormányzat jegyzõjének, Tóth Tivadarnak
címezve (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.).

A lezárt borítékra rá kell írni: „Adóügyi elõadói pá-
lyázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ 10 napon belül.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõen azonnal.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok máso-

lata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás-

ban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhessék,
– elõzõ munkahelyekrõl referencialevél.

Részletesebb információ: Piliscsaba Nagyközség Ön-
kormányzatának jegyzõjétõl, Tóth Tivadartól kérhetõ, tel.:
06 (26) 575-506.

Egyéb megjegyzés:
A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-

mított 8 napon belül írásban kapnak értesítést.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

piacfelügyeleti referensi munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– A Hivatal piacfelügyeleti feladatkörébõl eredõ fel-

adatok ellátása, úm. hatósági ellenõrzés gyártóknál, for-
galmazóknál, országos illetékességgel, – elsõsorban nyo-
mástartó és szállítható nyomástartó berendezések, vala-
mint mérlegek területén – piacfelügyeleti eljárás lefoly-
tatása.

– Az intézkedést igénylõ esetekben határozat elõkészí-
tése.

– Levelek elõkészítése hazai és külföldi ügyfelek, társ-
hatóságok részére (angol, esetleg más nyelveken is).

– Adatbázis-kezelés.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– gépészmérnöki felsõfokú iskolai végzettség, a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet szerint,

– angol nyelvbõl államilag elismert középfokú nyelv-
vizsga,

– számítógépes ismeretek (MS Word, Excel).

Elõnyt jelent:
– nyomástartó berendezések tervezésében, gyártásában

vagy vizsgálatában szerzett gyakorlat,
– további nyelvismeret, német, francia vagy más euró-

pai uniós nyelvbõl államilag elismert középfokú nyelv-
vizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.
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A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal, 1024 Budapest, Margit krt. 85.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályára
(1024 Budapest, Margit krt. 85.) három példányban kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat piac-
felügyeleti referensi munkakörre”. A csatolandó anyagok
nélküli szakmai önéletrajzot a cserti@mkeh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál

(1024 Budapest, Margit krt. 85.) személyesen vagy a
06 (30) 339-5936-os telefonszámon. A pályázati felhívás a
Hivatal honlapján (www.mkeh.gov.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

gazdasági ügyintézõ munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Controlling adatszolgáltatáshoz adatok gyûjtése, össze-

állítása, elemzése.
Részvétel az éves költségvetési tervezésben.
Eseti jelentések, adatfelgyûjtések, elemzések végzése.
A KSH részére a jelentések összeállítása, a Hivatalon

belüli adatgyûjtések koordinálása.
A fõosztály munkafolyamatainak figyelése, aktuali-

zálása.
Részvétel a fõosztályt érintõ szabályzatok összeállítá-

sában.
Részvétel a fõosztály részére megküldött, véleménye-

zendõ anyagok ügyintézésében.

Kapcsolattartás és koordináció a FOKUSZ informatikai
rendszer üzemetetõjével, fejlesztõjével.

Kapcsolattartás és koordináció a Hivatalt érintõ vizsgá-
latok során az ellenõrökkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú közgazdasági végzettség, a köztisztviselõk

képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,

– 5 éves, közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga,
– integrált informatikai rendszerek ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal, Budapest, Margit krt. 85.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályára
(1024 Budapest, Margit krt. 85.) három példányban kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat gaz-
dasági ügyintézõ munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 10 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.
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A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál

(1024 Budapest, Margit krt 85.) személyesen vagy a
06 (1) 336-7407-es telefonszámon. A pályázati felhívás a
Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

metrológus munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– Az 1991. évi XLV. mérésügyi törvény végrehajtásá-

ról szóló 127/1991. Korm. rendelet 2. számú mellékleté-
ben szereplõ mérõeszközök hitelesítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi/fõiskolai (mûszaki) végzettség, a köztiszt-

viselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendelet szerint,

– 3 év szakirányú gyakorlati idõ a 63/2005. (VII. 29.)
GKM rendelet 1. számú melléklete szerint,

– megbízható felhasználói szintû informatikai ismere-
tek (elsõsorban: Excel,Word),

– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-
mert legalább középfokú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– B kategóriás jogosítvány.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: Székesfehérvári Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatóság illetékességi területe, Szé-
kesfehérvár, Ady Endre u. 11–13.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Székesfehérvári Mé-

résügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósághoz címezve (Szé-
kesfehérvár, Ady Endre u. 11–13.) három példányban kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat met-
rológus munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Székesfehérvári Mérésügyi és Mûszaki Biz-

tonsági Hatóságnál (Székesfehérvár, Ady Endre u. 11–13.),
a 06 (22) 506-790-es vagy a 06 (30) 385-9926-os tele-
fonszámon. A pályázati felhívás a Hivatal honlapján
(www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

villamos biztonsági felügyelõ munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Villamos hálózatok építési hatósági eljárásainak vég-

zése és villamos mûszaki biztonságtechnikai ellenõrzés.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú erõsáramú üzemmérnöki/mérnöki iskolai

végzettség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– villamos hálózatépítés vagy üzemeltetés terén szer-
zett szakmai gyakorlat,

– számítógép felhasználói színtû ismerete,
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– legelább „B” kategóriájú gépkocsi-vezetõi engedély,
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– jogi, közigazgatási ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: MKEH Budapesti Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi
út 37–39.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Mû-
szaki Biztonsági Hatósághoz (1124 Budapest, Németvöl-
gyi út 37–39.) három példányban kell benyújtani. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Pályázat villamos vezetékjogi,
hatósági engedélyezési és ellenõrzési eljárások munka-
körére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóságnál (1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.) sze-
mélyesen vagy a 06 (30) 210-5526-os telefonszámon.
A pályázati felhívás a Hivatal honlapján (www.mkeh.hu)
is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(1024 Budapest, Margit körút 85.)

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba

pályázatot hirdet

mûszaki biztonsági felügyelõ munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Mûszaki biztonsági szakterületeken engedélyezések,

ellenõrzések végzése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– mûszaki (gépész vagy villamos) felsõfokú iskolai

végzettség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– gépjármû-vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: MKEH Debreceni Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatóság, Debrecen, Hunyadi u. 4.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Mûsza-
ki Biztonsági Hatósághoz (4026 Debrecen, Hunyadi János
u. 4.) három példányban kell benyújtani. A borítékon kér-
jük feltüntetni: „Pályázat mûszaki biztonsági felügyelõ
munkakörre.”
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A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Debreceni Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóságnál (Debrecen, Hunyadi u. 4.) személyesen vagy a
06 (52) 413-200-as telefonszámon. A pályázati felhívás a
Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

súlyosbaleset-megelõzési felügyelõi munkakör
betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– személyes szakmai közremûködés a 18/2006. (I. 26.)

Korm. rendelet és a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet ha-
tálya alá tartozó veszélyes ipari üzemekkel, veszélyes ka-
tonai objektumokkal kapcsolatos szakhatósági munkafo-
lyamatokban, beleértve a szakhatósági hozzájárulás, állás-
foglalás elõkészítését is,

– a veszélyes ipari üzemek, veszélyes katonai objektu-
mok helyszíni ellenõrzése a hatályos jogszabályok szerint
az ország egész területén.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– okleveles vegyészmérnöki, vagy okleveles gépész-

mérnöki egyetemi iskolai végzettség, a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,

– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-
mert középfokú nyelvvizsga,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– gépjármû-vezetõi engedély.

Elõnyt jelent:
– vegyiparban, olajiparban, gyógyszeriparban szerzett

tervezõi, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási gyakorlat,
– környezetvédelmi, biztonságtechnikai ismeretek, gya-

korlat,
– mennyiségi kockázatelemzési ismeretek, gyakorlat,
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet, a megpályázott munkakörrel kap-

csolatos rövid szakmai elképzelését,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal, Budapest, Németvölgyi út 37–39.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályára
(1024 Budapest, Margit krt. 85.) három példányban kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat sú-
lyosbaleset-megelõzési felügyelõi munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mûsza-

ki Koordinációs és Súlyosbaleset-megelõzési fõosztályán
(1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39. C épület) szemé-
lyesen vagy a 06 (1) 458-5862-es telefonszámon. A pályá-
zati felhívás a Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is meg-
tekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

ügyfélszolgálati szakreferens munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése: A Tanácsadó és
Ügyfélszolgálati Irodába érkezõ ügyiratok érkeztetése, és
az ügyfelek szakszerû tájékoztatása, valamint az elkészült
hatósági iratok átadása/megküldése az ügyfelek részére.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, a köztisztviselõk ké-

pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,

– angol, francia vagy német nyelv tárgyalóképes isme-
rete vagy nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– külkereskedelmi területen szerzett tapasztalat,
– jó kommunikációs készség,
– problémamegoldó képesség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet, a megpályázott munkakörrel kap-

csolatos rövid szakmai elképzelését,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztálynak cí-
mezve (1024 Budapest, Margit krt. 85.) három példányban
kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat
ügyfélszolgálati szakreferens munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Tanácsadó és Ügyfélszolgálati Irodán szemé-

lyesen vagy a 06 (1) 336-7402-es telefonszámon. A pályá-
zati felhívás a Hivatal honlapján (www.mkeh.gov.hu) is
megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

villamos biztonságtechnikai felügyelõ munkakör
betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
villamos biztonságtechnikai felügyelõ, villamos ener-

gia törvény szerinti építési engedélyezési eljárások lefoly-
tatása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– erõsáramú villamosmérnöki iskolai végzettség, a

köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet szerint.

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga,
– áramszolgáltatói gyakorlat,
– sajátgépkocsi-használat,
– villamos biztonságtechnikai felülvizsgálói tanfolya-

mi végzettségek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: MKEH Szegedi Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hivatal, Szeged, Tisza Lajos krt. 47.,
illetve a Dél-alföldi régió.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Szegedi Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósághoz (6701 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.)
három példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük fel-
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tüntetni: „Pályázat villamos biztonságtechnikai felügyelõ
munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Szegedi Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóságnál (Szeged, Tisza Lajos krt. 47.) személyesen
vagy a 06 (30) 921-9050-es telefonszámon. A pályázati
felhívás a Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is megte-
kinthetõ.

Szentmártonkáta Község Önkormányzata
a 2004. évi XXXIII. törvény elõírásai alapján

nyílt pályázatot hirdet
autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás

biztosítására

A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazdasá-

gi társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek tevé-
kenységi körébe tartozik a menetrendszerû szárazföldi
személyszállítás, és rendelkezik a hatályos jogszabályok-
ban meghatározott mûködési és egyéb engedélyekkel.

Külföldi székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint vehet részt a pályázaton.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás
ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.

A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei
A pályázati kiírás beszerzésének határideje 2008. jú-

nius 9-én 10 óra. A pályázati kiírás ára 25 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékének kiegyenlítése történhet banki át-

utalással az ajánlatkérõ OTP Bank Nyrt. Nagykátai Fiókjá-
nál vezetett 11742063-15392622 számú számlájára, vagy
készpénzbefizetéssel a Polgármesteri Hivatalban (2254
Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C).

A kiírás az ellenérték igazolt megfizetését követõen
nyomtatott formában átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban,
elõre egyeztetett idõpontban, munkanapokon hétfõtõl csü-
törtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 11 óra között, az
ajánlattételi határidõ napján 9 és 10 óra között.

Az ajánlattétel határideje
Ajánlattételi határidõ: 2008. június 9-én 10 óra.

Az elbírálás módja és szempontjai
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) 2008. év II. félévére igényelt önkormányzati költ-

ség-hozzájárulás (súlyszám: 6),
b) az önkormányzati hozzájárulás fizetési ütemezésére

tett ajánlat (súlyszám: 3),
c) a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett autóbuszok

átlagéletkora (súlyszám: 3).

Az elbírálás módja az a) pont esetén a lineáris arányosí-
tás módszere, a b) és c) pont esetén meghatározott értékek-
hez rendelt pontszámok. További részletek a pályázati ki-
írásban.

Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontja
Az eredményhirdetés ideje: 2008. június 19-én 17 óra.
A szerzõdéskötés tervezett ideje: 2008. június 26-án

10 óra.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõ-
dés idõtartama

A szolgáltatás megkezdésének ideje: 2008. július 1.
A szerzõdés idõtartama 2008. július 1-jétõl 2011. de-

cember 31-ig.

További információ:
Fodor Zoltán polgármester, Szentmártonkáta Község

Önkormányzata, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C.
Telefon és fax: 06 (29) 462-101.

Telki Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki szak-

képzettség, vagy fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– informatikai ismeretek, AUTOCAD-program hasz-

nálata és saját gépkocsi,
– meglévõ közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.
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A pályázat tartalmazza a pályázó:
– részletes szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi

tevékenységét,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok má-

solatát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok:
– a közmûvekkel, közutak, közterületek fenntartásával,

kezelésével, önkormányzati beruházásokkal, környezetvé-
delemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
ellátása.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól, betölthetõ a pályázat elnyerésének idõ-
pontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi önkormányzat rendelete elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 15.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 10. nap.
A pályázatot Telki Község Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala részére, 2089 Telki, Petõfi u. 1. címre kell eljuttat-
ni „Építéshatósági ügyintézõi pályázat” felirattal ellátva.

Az álláshellyel kapcsolatban felvilágosítást ad: Lack
Mónika mb. jegyzõ, telefon: (26) 372-037.

Bükkaranyos Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 3554 Bükkaranyos, Petõfi S. u. 100.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok az 1990. évi

LXV. törvény (Ötv.) 36. § (2)–(3) bekezdése szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatásinak minõsített
tudományos fokozat alapján mentesség,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés alól a képviselõ-testület felmentést ad-
hat annak a személynek, aki az elõírt képesítés megszerzé-
sére irányuló tanulmányait a kinevezéstõl számított két
éven belül befejezi. A képviselõ-testület a gyakorlati idõt
csökkentheti vagy elengedheti.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl szóló hiteles másolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ

megjelenést követõ 15. nap.
Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 10 napon

belül.
Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: az elbírálást kö-

vetõen azonnal.
A pályázatot Bükkaranyos Község Képviselõ-testülete

részére címezve kell benyújtani zárt borítékban. A boríték-
ra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”. Cím: 3554 Bükkara-
nyos, Petõfi S. u. 100.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Székely Béla polgár-
mestertõl, telefon: (46) 476-352.

Budaörs Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

A pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 5 éves szakmai tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítést vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítést, valamint a közigazgatási szakvizsga
letételét igazoló okiratok másolatát,

– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-
mai, vezetési elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati jog-

viszony létesítésekor 6 hónapig terjedõ próbaidõt köt ki.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítani.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Budaörs Város Önkormányzatának jegy-

zõjéhez kell benyújtani. Cím: 2040 Budaörs, Szabadság
út 134. A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap elején és közepén je-
lenik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 47 000 Ft + áfa.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az 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
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.

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). Elõfize-
tésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 4284 Ft áfával.

fél évre: 2142 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.

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). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 64 260 Ft

negyedévre 32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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).
2008. évi éves elõfizetési díj: 29 232 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 14 616 Ft áfával. Egy példány ára: 1365 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0865–5154

08.0999 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.

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). Elõfizetésben
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás


