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I. rész
Jogszabályok

2008. évi LXXVIII.
törvény

a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésének végrehajtásáról*

(Kivonatos közlés)

Az Országgyûlés az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában fog-
laltak alapján a Magyar Köztársaság 2007. évi költségve-
tésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etni-
kai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
szóló 39/2007. (V. 9.) OGY határozatban foglaltakra
figyelemmel a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos

egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásá-
hoz nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív
részesedésû átengedett személyi jövedelemadó (e kettõ
a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a nor-
matív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a
megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézmé-
nyekben ellátottak után megilletõ személyijövedelem-
adó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jöve-
delem-differenciálódását mérséklõ kiegészítések és beszá-
mítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett
elszámolását az államháztartásért felelõs miniszter, vala-
mint a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter együttes
rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény ha-
tálybalépését követõ 30 napon belül.

(2) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a helyi önkor-
mányzatok év közben 9886,8 millió forint összegben igé-
nyeltek – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincs-
tár) igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív
hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támoga-
tásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklõ támogatást,
illetve együttesen 32 590,0 millió forint összegben mond-

tak le e támogatásokról, valamint intézményátadás követ-
keztében 413,0 millió forint összegben nem jogosultak e
támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel
miatt 131,3 millió forinttal ugyanezen elõirányzatok meg-
növekedtek. A módosított elõirányzatokat önkormányza-
tonként és jogcímenként az R. tartalmazza.

(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött fel-
használású támogatások elõirányzatait és pénzforgalmi
teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet
tartalmazza.

(4) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a normatív hoz-
zájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatá-
sokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott in-
tézményekben ellátottak után, valamint a személyijövede-
lemadó-részesedésbõl a megyei önkormányzatokat a tény-
legesen teljesített mutatószámok alapján megilletõ, és a ré-
szükre a költségvetési évben folyósított összegek különbö-
zetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszá-
molás alapján a következõk:

a) visszafizetési kötelezettség 4531,5 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés 4910,5

millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak

2007. év után járó hozzájárulás és támogatás 379,0 millió
forint.

(5) Az Országgyûlés megállapítja, hogy azon helyi ön-
kormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsoló-
dóan normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött fel-
használású támogatásokat saját számításaik alapján az
õket ténylegesen megilletõnél 3%-kal magasabb mérték-
ben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése
szerint 374,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kö-
telezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként rész-
letezett összegét az R. tartalmazza.

(6) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkor-
mányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklõ kiegé-
szítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószá-
mok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormány-
zatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht.
64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelõen – az Áht.
64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a kö-
vetkezõk:

a) visszafizetési kötelezettség 6902,0 millió forint,
b) központi költségvetést terhelõ pótlólagos támogatás

1535,0 millió forint.
Ezek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit

az R. tartalmazza.

(7) Az Országgyûlés megállapítja, hogy azon helyi
önkormányzatokat, amelyeknek az õket ténylegesen meg-
illetõ jövedelem-differenciálódást mérséklõ támogatása
10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal maga-
sabb összegû a saját számításaik alapján igénybevettnél, a
Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja
szerint 397,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési
kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként
részletezett összegét az R. tartalmazza.
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(8) Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a helyi
önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése
alapján

a) a központosított elõirányzat jogcímen 318,1 millió
forint,

b) a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támoga-
tások jogcímen 25,2 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ
(forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása
jogcímen 1441,6 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok színházi támogatása jog-
címen 1,0 millió forint,

e) a nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása
jogcímen 2,9 millió forint,

f) a területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegé-
szítõ támogatása jogcímen 0,3 millió forint,

g) támogatás a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
egyes kiadásaihoz jogcímen 6,0 millió forint,

h) a 2006. december 31-én feladattal terhelt központo-
sított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel
nem használt egyenlegében 576,0 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett,
amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tar-
talmazza.

(9) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdé-
sének a) pontjában meghatározott határidõre tekintettel, az
Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez
kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2008.
március 27. napjától keletkezik.

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott ha-
táridõt követõ 90 napon belül a befizetések nem érkeznek
meg a Kincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkor-
mányzatok elõzõ évrõl származó befizetései”, valamint a
10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkor-
mányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az
Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a köz-
ponti költségvetést megilletõ követelés érvényesítésérõl.

(11) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a települési ön-
kormányzatok

a) saját elszámolásuk alapján a (4) bekezdés b) pontja
és a (6) bekezdés b) pontja szerint 6445,5 millió forint pót-
lólagos támogatásra jogosultak,

b) 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés el-
számolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú
mellékletének B) III/7. pontja alapján 9841,8 millió forint
támogatást igényeltek vissza a költségvetésbõl,

c) a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének
B) III/8. pontjában szereplõ módszer alapján 5367,0 millió
forint támogatásra jogosultak,
amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium ren-
delkezett.

8. § (1) Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy az Álla-
mi Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény

(a továbbiakban: ÁSZ törvény) 2. §-ának (5) bekezdése
alapján végzett ellenõrzések a helyi önkormányzatoknál

a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcí-
men – a jogtalanul igénybe vett 305,0 millió forint és a pót-
lólagosan járó 35,5 millió forint – egyenlegében 269,5 mil-
lió forint,

b) jövedelemdifferenciálódást mérséklõ kiegészítések
és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok
alapján – a központi költségvetésnek járó 8,3 millió forint,
és az önkormányzatok részére folyósítandó 1,2 millió
forint – egyenlegében 7,1 millió forint,

c) központosított elõirányzat jogcímen 23,2 millió
forint,

d) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen – a jogta-
lanul igénybe vett 7,8 millió forint és a pótlólagosan járó
0,1 millió forint – egyenlegében 7,7 millió forint,

e) címzett és céltámogatások jogcímen 166,9 millió
forint,

f) megyei önkormányzatok által fenntartott intézmé-
nyekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó ki-
egészítés elszámolása alapján 1,2 millió forint,

g) területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás
jogcímen 8,5 millió forint
támogatás igénybevételét jogtalannak minõsítették, vala-
mint javaslatot tettek a jövedelemdifferenciálódás mérsék-
lés elszámolásában megállapított eltérések következmé-
nyeként a beruházások után pótlólagosan járó 0,3 millió
forint központi költségvetés általi átutalására.

(2) Az Országgyûlés felkéri az Állami Számvevõszéket,
hogy az ÁSZ törvény 25. § (1) bekezdése alapján hívja fel
az önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat,
hogy a jogtalanul igénybe vett támogatásokat a központi
költségvetés részére, a 7. § (10) bekezdésében megjelölt
számlára 30 napon belül – a Kincstárral egyeztetett, az
Áht. 64/C. § (2) bekezdése szerinti kamattal együtt – fizes-
sék vissza, és egyidejûleg a megtett intézkedésrõl írásban
értesítsék a visszafizetés dokumentumának csatolásával az
Állami Számvevõszéket.

(3) Amennyiben az Állami Számvevõszék a (2) bekez-
désben meghatározott határidõre nem kap értesítést az ön-
kormányzattól, illetve a többcélú kistérségi társulástól a
jogtalanul igénybe vett támogatások visszafizetésérõl, úgy
az Állami Számvevõszék 8 napon belül értesíti a Kincstárt,
hogy a visszafizetést nem teljesítõkre vonatkozó Állami
Számvevõszék ellenõrzési jelentés alapján a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény rendelkezései szerint hozzon határozatot
és a végrehajtás során az Áht. 64/D. § (9)–(10) bekezdésé-
ben foglaltak szerint intézkedjen.

(4) A (3) bekezdés alapján hozott határozat esetében a
kamatfizetési kötelezettség számításánál a 64/D. §-ra vo-
natkozó szabályok szerint kell eljárni.

(5) E törvény hatálybalépését követõen az Állami
Számvevõszék 8 napon belül értesíti a Pénzügyminiszté-
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riumot a pótlólagosan járó támogatásokra jogosult önkor-
mányzatokról, azon belül támogatási jogcímenkénti rész-
letezésben. A Pénzügyminisztérium 30 napon belül intéz-
kedik a támogatások Kincstáron keresztül történõ átutalá-
sáról.

9. § (1) Egyes központosított elõirányzatok 2007. évi
felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek ma-
radványának megállapítását a 4. számú melléklet rész-
letezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támo-
gatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú

melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2007. évi címzett és céltá-
mogatási elõirányzatának, teljesítésének és maradványá-
nak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fel-
adataira nyújtott támogatás elõirányzatának, teljesítésének
és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartal-
mazza.

(5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék elõirány-
zatának és felhasználásának alakulását a 8. számú mellék-

let részletezi.

(6) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulá-
sai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulá-
sát a 9. számú melléklet részletezi.

(7) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaud-
var – Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támoga-
tására nyújtott elõirányzat felhasználásának alakulását a
10. számú melléklet részletezi.

(8) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkor-
mányzatok címzett és céltámogatásának a központi költ-
ségvetésben rendelkezésre álló maradványa 30 658,8 mil-
lió forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa
13 232,6 millió forint, a vis maior tartalék támogatás ma-
radványa 0,2 millió forint.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

29. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs
miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter,
hogy az e törvény 7. § (1)–(2), (5)–(8) bekezdésében fog-
laltakat rendeletben hirdesse ki.
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1. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõir.-
csop.-
név

I. FEJEZET
2007. évi törvényi módosított

elõirányzat
2007. évi teljesítés

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 16 391,3 16 316,7
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 32 719,0 32 559,9
13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 068,0 1 069,2
14 Gyermekek napközbeni ellátása 6 052,4 6 092,8
15 Közoktatási alap-hozzájárulások 327 352,7 325 340,2
16 Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások 101 344,3 100 602,3
17 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ szociális juttatások, szolgáltatások 29 538,4 28 824,3

2 Központosított elõirányzatok
1 Lakossági közmûfejlesztés támogatása 3 000,0 974,7
2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 800,0 4 599,3
3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0
4 Határátkelõhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0
5 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános támogatása 1 337,9 1 325,3
6 Kiegészítõ támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 1 044,7
7 Könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás, múzeumok szakmai

támogatása 710,0 708,1
8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 010,0 1 007,7
9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 090,0 53 774,7
10 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak

kártalanítása 600,0 649,9
11 A 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok

támogatása 7 200,0 6 484,6
12 Önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját

forrás kiegészítésének támogatása 10 100,0 4 931,5
13 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 35 240,0 35 135,3
14 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának

támogatása 8 000,0 7 767,2
15 A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 470,0 469,9
16 Esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ támogatások 2 600,0 2 566,0
17 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok kiegészítõ támogatása 1 930,0 1 289,9
18 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6 300,0 5 643,1
20 Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása 400,0 396,7
21 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 500,0 2 484,4
22 A vizitdíj visszatérítésének támogatása 100,0 12,0
23 Az alapfokú mûvészetoktatás támogatása 350,0 387,6
24 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 1 500,0 1 406,0
25 Települési hulladék közszolgáltatásának fejlesztése, elõzõ évi maradványfelhasználás 418,2

3 A helyi önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatása 12 500,0 17 227,4
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2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására,
az adósságrendezés alatt mûködési célra igényelhetõ támogatásra, valamint a pénzügyi
gondnok díjára 300,0 2,3

3 A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 400,0 6 299,9

4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása

1 Kõszínházak mûködtetési hozzájárulása 9 479,7 9 479,7

2 Bábszínházak mûködtetési hozzájárulása 387,3 387,3

3 Színházak pályázati támogatása 943,0 943,0

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintû érettségi vizsgáztatásra való
felkészülés támogatása 1 787,0 1 764,0

2 A fõvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 690,9 1 690,9

3 Pedagógiai szakszolgálat 3 426,2 3 395,6

2 Kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz

1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 26 356,4 27 325,8

2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 4 763,7 4 620,2

3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 104,4 105,6

4 A többcélú kistérségi társulások támogatása 19 300,0 22 251,8

6 Címzett és céltámogatások 57 500,0 64 367,4

7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0 9 857,7

8 Vis maior tartalék 360,0 771,8

9 Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal
építésének támogatása 65 550,0 35 648,2

10 A leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása 5 800,0 5 220,1

11 Az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési
kötelezettségének támogatása 613,8

12 Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása 1 059,1

13 A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint a 2006. elsõ hónapjaiban bekövetkezett
jelentõs belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggésben keletkezett támogatási
többletigények kielégítése 65,1

15 Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítõ támogatása 15,4

16 Támogatás a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok egyes kiadásaihoz 297,2

17 A martinsalakos feltöltésre épült, életveszélyessé vált ózdi közgazdasági szakközépiskola
kiváltásának támogatása 500,0

18 A szombathelyi színház elõkészítésének és a kivitelezés I. ütemének támogatása 1 000,0

19 A Miskolci Városi Uszoda beruházásainak befejezésének támogatása 500,0

20 Nyírbátori gyógyfürdõ fejlesztés támogatása 400,0

Összesen: 835 557,6 860 326,5
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FEJEZET
2007. évi törvényi módosított

elõirányzat
2007. évi teljesítés

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás



3. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elõirányzatainak
és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forint

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés A teljesítés százalékos megoszlása

Összes
Állami

támogatás
Személyi

jövedelem adó
Összes

Állami
támogatás

Személyi
jövedelem adó

Összes
Állami

támogatás
Személyi

jövedelem adó
Állami

támogatás
Személyi

jövedelem adó

I. Normatív állami hozzájárulások

1 Települési önkormányzatok feladatai (szja) 20 394,4 0,0 20 394,4 20 394,4 0,0 20 394,4 20 394,3 0,0 20 394,3 0,0 100,0

2 Körzeti igazgatás (szja) 11 018,3 0,0 11 018,3 11 018,3 0,0 11 018,3 11 021,2 0,0 11 021,2 0,0 100,0

3 Körjegyzõség mûködése (szja) 5 424,8 0,0 5 424,8 5 399,0 0,0 5 399,0 5 624,8 0,0 5 624,8 0,0 100,0

4 Megyei, fõvárosi önkormányzatok feladatai (szja) 2 879,5 0,0 2 879,5 2 879,5 0,0 2 879,5 2 879,5 0,0 2 879,5 0,0 100,0

5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (szja) 1 141,3 0,0 1 141,3 1 141,3 0,0 1 141,3 1 141,3 0,0 1 141,3 0,0 100,0

6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (szja) 268,4 0,0 268,4 267,8 0,0 267,8 170,9 0,0 170,9 0,0 100,0

7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási
gondokkal küzdõ települési önkormányzatok feladatai (szja)

5 520,0 0,0 5 520,0 5 520,0 0,0 5 520,0 5 520,0 0,0 5 520,0 0,0 100,0

8 Üdülõhelyi feladatok (szja) 8 138,8 0,0 8 138,8 8 138,7 0,0 8 138,7 8 273,4 0,0 8 273,4 0,0 100,0

9 Pénzbeli szociális juttatások (szja) 62 318,8 0,0 62 318,8 62 318,8 62 318,8 62 318,7 62 318,7 0,0 100,0

10 Lakáshoz jutás feladatai (szja) 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 0,0 100,0

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 28 312,6 16 391,3 11 921,3 27 469,0 15 857,4 11 611,6 28 185,7 16 316,7 11 869,0 57,9 42,1

12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 57 401,6 32 719,0 24 682,6 57 124,2 32 531,6 24 592,6 57 122,6 32 559,9 24 562,7 57,0 43,0

13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 873,7 1 068,0 805,7 1 854,2 1 055,7 798,5 1 875,8 1 069,2 806,6 57,0 43,0

14 Gyermekek napközbeni ellátása 10 618,2 6 052,4 4 565,8 10 505,5 5 975,5 4 530,0 10 689,1 6 092,8 4 596,3 57,0 43,0

15 Közoktatási alap-hozzájárulások 327 352,7 327 352,7 0,0 324 956,0 324 956,0 0,0 325 340,2 325 340,2 0,0 100,0 0,0

16 Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások 101 344,3 101 344,3 0,0 99 831,3 99 831,3 0,0 100 602,3 100 602,3 0,0 100,0 0,0

17 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ szociális juttatások, szolgáltatások 29 538,4 29 538,4 0,0 29 280,9 29 280,9 0,0 28 824,3 28 824,3 0,0 100,0 0,0

18 Helyi közmûvelõdési és közgyüjteményi feladatok (szja) 11 552,5 0,0 11 552,5 11 552,5 0,0 11 552,5 11 552,5 0,0 11 552,5 0,0 100,0

19 Megyei/fõvárosi közmüvelõdési és közgyüjteményi feladatok (szja) 5 651,3 0,0 5 651,3 5 651,3 0,0 5 651,3 5 651,3 0,0 5 651,3 0,0 100,0

Összesen 704 986,5 514 466,1 190 520,4 699 539,6 509 488,4 190 051,2 701 424,8 510 805,4 190 619,4 72,8 27,2

II. Normatív kötött felhasználású támogatások

I. Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintû érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 787,0 1 787,0 0,0 1 782,7 1 782,7 0,0 1 764,0 1 764,0 0,0 100,0 0,0

I.2. A fõvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 690,9 1 690,9 0,0 1 690,9 1 690,9 0,0 1 690,9 1 690,9 0,0 100,0 0,0

I.3. Pedagógiai szakszolgálat 3 426,2 3 426,2 0,0 3 356,2 3 356,2 0,0 3 395,6 3 395,6 0,0 100,0 0,0

II. Kiegészítõ támogatása egyes szociális feladatokhoz

II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 83 655,7 26 356,4 57 299,3 83 655,7 26 356,4 57 299,3 86 732,5 27 325,8 59 406,7 31,5 68,5

II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 120,0 4 763,7 10 356,3 15 120,0 4 763,7 10 356,3 14 664,5 4 620,2 10 044,3 31,5 68,5

II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 331,4 104,4 227,0 329,5 103,8 225,7 335,1 105,6 229,5 31,5 68,5

III. Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása 33 504,1 0,0 33 504,1 33 504,1 0,0 33 504,1 33 504,1 0,0 33 504,1 0,0 100,0

IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása 19 300,0 19 300,0 0,0 19 051,5 19 051,5 0,0 22 251,8 22 251,8 0,0 100,0 0,0

Összesen 158 815,3 57 428,6 101 386,7 158 490,6 57 105,2 101 385,4 164 338,5 61 153,9 103 184,6 37,2 62,8
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4. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

Egyes központosított elõirányzatok 2007. évi felhasználásának levezetése,
továbbá korábbi évek maradványának megállapítása

Fejezet megnevezése: IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

Címszám megnevezése: 2. Központosított elõirányzatok

Millió forintban

Támogatási jogcím

2007. JAN. 1-JÉN
RENDELKEZÉSRE ÁLL ELÕIRÁNYZATOK

A korábbi
években

a 2007. évi
elõírányzat-

terhére
lekötött
összeg

PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL

döntéssel
lekötött

elõirányzatból

döntéssel
le nem kötött
elõirányzatból

összesen
Tárgyévi

tv. szerinti
EREDETI ei.

Évközi
elõirányzat
módosítás dec. 31-én

mód.
költségvetési

ei.

Teljesítés
döntéssel
lekötött

elõirányzat
maradványból

Teljesítés
eredeti elõ-

irányzatból +
döntéssel

le nem kötött ei.
maradványból

összes
teljesítés

A 12/2007.
(II. 6.) Korm.

rendelet
szerint

2008. június
30-ig utalható

összeg

döntéssel
lekötött

elõirányzat
maradványból

döntéssel
le nem
kötött

elõirányzatból

összesen

ÁHT azonosító
Kormányzati

és fejezeti
hatáskörben

1 2 3=1+2 4 5=8 6=2+4+5 7 8 9 10=8+9 11=7–9 12=1–8 13=4–7 14=11+12+13

Települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújításának támogatása

4 767,6 – 4 767,6 8 000,0 3 603,1 11 603,1 7 910,7 3 603,1 4 164,1 7 767,2 3 746,6 1 164,5 89,3 5 000,4

235314

Települési hulladék közszolgál-
tatás fejlesztéseinek támogatása

472,7 – 472,7 – 418,2 418,2 – 418,2 – 418,2 – 54,5 – 54,5

Magyarázatok:

A 14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása esetében:

7. oszlop 2006. évi döntések során a 2007. évre lekötött összeg összesen 3 095,5

2007. évi döntések során a 2007. évre lekötött összeg összesen + 4 815,2

2007. évre lekötött összeg összesen 7 910,7

7. oszlop 2007. évre lekötött összeg összesen 7 910,7

9. oszlop amelybõl utalásra került – 4 164,1

11. oszlop A 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet szerint 2008. június 30-ig utal-
ható összeg

3 746,6

A Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása esetében:

14. oszlop Mivel az elõirányzat 2007. évtõl megszûnt, ezért a 2007. december 31-én rendelkezésre álló elõirányzat 2008-ban
már nem használható fel.
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5. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

A helyi önkormányzati színházi támogatások elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

a) Kõszínházak mûködtetési hozzájárulása

Millió forintban

Helyi önkormányzatok
2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosított
elõirányzat

2007. évi
teljesítés

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9 272,9 272,9
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9 59,9 59,9
Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fõvárosi Operettszínház, József Attila
Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp
Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht.,
Vidám Színpad Kht., Vígszínház)

3 713,7 3 713,7 3 713,7

Budapest Fõváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 28,8 28,8 28,8
Budapest Fõváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4 200,4 200,4
Budapest Fõváros IX. Kerületi Önkormányzata (A FÉNYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5 43,5 43,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 460,1 460,1 460,1
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek
Háza)

101,1 101,1 101,1

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Gyõri Balett) 554,4 554,4 554,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 246,8 246,8 246,8
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 299,8 299,8 299,8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) 262,8 262,8 262,8
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 389,0 389,0 389,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 404,2 404,2 404,2
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petõfi Színháza) 254,6 254,6 254,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 262,7 262,7 262,7
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 590,7 590,7 590,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 284,0 284,0 284,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 317,6 317,6 317,6
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 145,5 145,5 145,5
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) 69,8 69,8 69,8
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petõfi Színház) 260,8 260,8 260,8
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) 256,6 256,6 256,6
Kõszínházak mûködtetési hozzájárulása összesen: 9 479,7 9 479,7 9 479,7

b) Bábszínházak mûködtetési hozzájárulása
Millió forintban

Helyi önkormányzatok
2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosított
elõirányzat

2007. évi
teljesítés

Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 25,3 25,3 25,3
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 55,0 55,0 55,0
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 35,8 35,8 35,8
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 31,4 31,4 31,4
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 42,2 42,2 42,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) 33,1 33,1 33,1
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 27,4 27,4 27,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 25,5 25,5 25,5
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 35,0 35,0 35,0
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 31,9 31,9 31,9
Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) 44,7 44,7 44,7
Bábszínházak mûködtetési hozzájárulása összesen: 387,3 387,3 387,3
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c) Színházak pályázati támogatása
Millió forintban

Helyi önkormányzati
2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosított
elõirányzat

2007. évi
teljesítés

Szabadtéri színházak
Balatonföldvár Városi Önkormányzat 2,0 2,0 2,0
Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 36,0 36,0 36,0
Budapest Fõváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) 4,0 4,0 4,0
Egervár Községi Önkormányzat 9,0 9,0 9,0
Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 20,0 20,0 20,0
Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 49,0 49,0 49,0
Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Mûvelõdési Központ

és Nyári Színház)
3,0 3,0 3,0

Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza) 49,0 49,0 49,0
Kõszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Mûvelõdési Központ és Várszínház) 10,0 10,0 10,0
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 10,0 10,0 10,0
Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Mûvelõdési Központ) 1,0 1,0 1,0
Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) 29,0 29,0 29,0
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertõrákosi Barlangszínház) 1,0 1,0 1,0
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház

és Szabadtéri Játékok)
38,0 38,0 38,0

Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Mûvészetmalom és Teátrum Kht.) 17,0 17,0 17,0
Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 12,0 12,0 12,0

Szabadtéri színházak összesen: 290,0 290,0 290,0
Nemzetiségi színházak

Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Mûhely – Cigány Színházi Társulás,
Hókirálynõ Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület)

10,5 10,5 10,5

Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) 30,0 30,0 30,0
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 44,0 44,0 44,0
Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) 17,5 17,5 17,5

Nemzetiségi színházak összesen: 102,0 102,0 102,0
Színházi vállalkozások, alternatív színházi mûhelyek

Budakeszi Városi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0
Budapest Fõvárosi Önkormányzat 74,1 74,1 74,1
Budapest Fõváros XVI. Kerület Önkormányzata 3,0 3,0 3,0
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata 3,0 3,0 3,0
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,7 1,7 1,7
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 11,2 11,2 11,2
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0 4,0
Várpalota Városi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0
Vigántpetend Községi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0

Színházi vállalkozások, alternatív színházi mûhelyek összesen: 109,0 109,0 109,0
Kiemelt alternatív színházi mûhelyek

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 156,0 156,0 156,0
Celldömölk Városi Önkormányzat 4,0 4,0 4,0

Kiemelt alternatív színházi mûhelyek összesen: 160,0 160,0 160,0
Alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek

Budakalász Nagyközségi Önkormányzat 1,5 1,5 1,5
Budapest Fõvárosi Önkormányzat 46,0 46,0 46,0
Gödöllõ Városi Önkormányzat 3,5 3,5 3,5
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0 4,0

Alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek összesen: 55,0 55,0 55,0
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Helyi önkormányzati
2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosított
elõirányzat

2007. évi
teljesítés

Kiemelt tánc- és mozgásszínházi mûhelyek
Budapest Fõvárosi Önkormányzat 82,0 82,0 82,0
Budapest Fõváros XX. Kerület Önkormányzata 8,0 8,0 8,0

Kiemelt tánc- és mozgásszínházi mûhelyek összesen: 90,0 90,0 90,0
Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó mûhelyek

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 117,8 117,8 117,8
Budapest Fõváros XX. Kerület Önkormányzata 1,0 1,0 1,0
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 16,0 16,0 16,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,2 2,2 2,2

Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó mûhelyek: 137,0 137,0 137,0

Színházak pályázati támogatása összesen 943,0 943,0 943,0

Helyi önkormányzati színházi támogatások mindösszesen 10 810,0 10 810,0 10 810,0

6. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

A címzett és céltámogatás elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének
alakulása

Millió forintban

Maradvány
január 1-jén

Eredeti elõirányzat
költségvetési
törvény szerint

Évközi módosítás
Fejezeti

hatáskörben
(+/ –)

Pénzforgalmi teljesítés
(Támogatás folyósítása – visszafizetés)

Módosított
elõirányzat
dec. 31-én

Maradvány december 31-én

korábbi évek
lekötött

elõirányzatából

lekötött
elõirányzat-

maradványból

eredeti
elõirányzatból
és le nem kötött

elõirányzat-
maradványból

összesen
lekötött

elõirányzat-
maradványból

eredeti
elõirányzatból
és le nem kötött

elõirányzat-
maradványból

összesen

1 2 3 4 5 6=4+5 7=2+3+4 8=1–4 9=2+3–5 10=8+9

a) 39 383,2 57 500,0 –1 650,02 22 828,8 41 728,1 64 556,9
b) –207,01 0,0 0,0 0,0 –189,5 –189,5

39 176,2 57 500,0 –1 650,0 22 828,8 41 538,6 64 367,4 78 678,8 16 347,4 14 311,4 30 658,8

1 207,0 : 2006. II. félévi lemondásokból felszabadult döntéssel le nem kötött keret

1 500,0 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (5) bekezdése szerinti átcsoportosítás „A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” növelése céljából

150,0 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (5) bekezdése szerinti átcsoportosítás „A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” növelése céljából

2 1 650,0 A fenti jogszabályi rendelkezés alapján végrehajtott évközi elõirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben mindösszesen
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7. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak
támogatása

Millió forintban

Támogatási
jogcím

2007.
január 1-jén

rendelke-
zésre áll

ELÕIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL

Tárgyévi
elõirányzat

Évközi
elõirányzat
módosítás

Maradvány-
felhasználás

elõirány-
zatosítása

Módosított
elõirányzat

Elõzõ évek
marad-

ványából

Eredeti
elõirányzatból

Összes
teljesítés

Elõzõ évek
maradványáól

Tárgyévi
elõirányzatból Összesen

Kormányzati
és fejezeti

hatáskörben

1 2 2a 2b=4 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1–4 8 9=7+8

FEJLESZTÉSI
ÉS VIS MAIOR

11 901,3 10 870,0 5,2 1 678,0 12 553,2 1 678,0 8 179,7 9 857,7 10 223,3 3 009,3 13 232,6

ebbõl:
Területi
kiegyenlítés

7 455,6 5 035,0 5,2 1 067,3 6 107,5 1 067,3 4 138,2 5 205,5 6 388,3 927,2 7 315,5

ebbõl:
Fejlesztési
támogatás

4 445,7 5 035,0 0,0 610,7 5 645,7 610,7 3 261,6 3 872,3 3 835,0 2 062,0 5 897,0

ebbõl:
Vis maior

0,0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 779,9 779,9 0,0 20,1 20,1

Magyarázatok:

1. oszlop 2006. vagy korábbi évben döntéssel lekötött összegek

2a oszlop korábbi évek igénybevételeibõl visszafizetés

2b oszlop maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján tárgyév elõtti döntésekre

5. oszlop brutto igénybevétel – 2007. évben a vis maior decentralizált elõirányzatból történõ teljesítés 782,1 millió forint volt,
ezt csökkenti 2,2 millió forint visszafizetés

7. oszlop A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék
felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése értelmében a korábbi
évek elõirányzatai terhére hozott döntések tárgyévet megelõzõ ütemû támogatásához kapcsolódó lemondásból,
visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésbõl eredõ összegrõl a Tanács új támogató döntést
nem hozhat.

8. oszlop a Tanácsok által döntéssel lekötött összeg mínusz folyósítás öszege
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8. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok vis maior tartalék elõirányzatának
és felhasználásának alakulása

Fejezet megnevezése: IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
Címszám megnevezése: 8. Vis maior tartalék

Millió forintban

Támogatási
jogcím

2007. JAN. 1-JÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL ELÕIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL

döntéssel
lekötött

elõirányzatból

döntéssel
le nem kötött
elõirányzatból

összesen
Tárgyévi

tv. szerinti
EREDETI ei.

Évközi
elõirányzat
módosítás

DEC. 31-én
mód.

költségvetési
ei.

döntéssel
lekötött

elõirányzat
maradványból

Eredeti
elõirányzatból

+döntéssel
e nem kötött
ei. marad-
ványból

összes
teljesítés

döntéssel
lekötött

elõirányzatból

döntéssel le
nem

kötött
elõirányzatból

összesen
Kormányzati

és fejezeti
hatáskörben

1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1–7 11=2+4+5–8 12=10+11

Vis maior
tartalék

0,0 360,0 412,0 772,0 771,8 771,8 0,0 0,2 0,2

Magyarázatok:

Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2006. évben. Ebbõl adódóan a 2007. jan 1-jén – elõirányzaton kívül – rendelkezésre álló
egyenleg 0 Ft

5. oszlop Átcsoportosítás a 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatásából 300,0
Átcsoportosítás a normatív hozzájárulások és támogatások elõirányzat lemondásaiból felszabadult összeg részébõl

összesen:
112,0
412,0

11. oszlop 0,7 mFt elõleg helyett 0,5 mFt került kifizetésre (a pénzügyi teljesítés elõtt korrigált igény miatt)
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9. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív,
kötött felhasználású támogatásának alakulása

Millió forintban

Megnevezés
2007. évi eredeti

elõirányzat
2007. évi módosított

elõirányzat
2007. évi
teljesítés

Általános feladatok támogatása 3 823,7 3 941,4
Közoktatási feladatok támogatása 7 448,0 9 827,8
Szociális intézményi feladatok támogatása 403,5 574,5
Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása 2 903,4 3 384,4
Gyermekvédelmi szakellátási feladatok támogatása 57,9 53,4
Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása 1 214,6 1 413,4
Mozgókönyvtári feladatok támogatása 1 302,6 1 648,5
Belsõ ellenõrzési feladatok támogatása 1 366,0 1 408,4
Az eredeti mutatószámfelmérés eredményeként fel nem
osztott összeg

780,3

Összesen: 19 300,0 19 051,5 22 251,8

10. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez

Budapest 4-es – Budapest és Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének
2007. évi elõirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

Eredeti elõirányzat
költségvetési törvény

szerint

Évközi módosítás
fejezeti hatáskörben

(+/–)

Évközi módosítás
kormányzati
hatáskörben

(+/–)

Módosított elõirányzat
dec. 31-én

Pénzforgalmi
teljesítés

Maradvány
2007. dec. 31-én

1 2 3 4=1+2+3 5 6=4–5

65 550,0 0 0 65 550,0 35 648,2 29 901,8



2008. évi LXXIX.
törvény

a közrend, valamint az igazságszolgáltatás
mûködésének védelme érdekében szükséges egyes

törvénymódosításokról*

(Kivonatos közlés)

15. § A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Sztv.) 23. §-a a következõ (2) be-
kezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a § eredeti szövege
az (1) bekezdés jelölést kapja:

„(2) Büntetés kiszabásakor és az intézkedés alkalmazá-
sakor figyelembe kell venni a szabálysértés elkövetésének
idõpontját megelõzõ két éven belül az elkövetõ által elkö-
vetett ugyanolyan vagy hasonló jellegû szabálysértés miatt
történt felelõsségre vonást.”

16. § (1) Az Sztv. 27. §-ának alcíme helyébe a követ-
kezõ alcím lép:

„A központi szabálysértési nyilvántartás”

(2) Az Sztv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„27. § (1) A központi szabálysértési nyilvántartás
(a továbbiakban: szabálysértési nyilvántartás) célja az
eljárás alá vont személy szabálysértési elõéletének nyil-
vántartása a szabálysértési eljárás gyors és pontos lefolyta-
tása, a szabálysértési végrehajtási rendszer megerõsítése,
továbbá a nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás útján
az érintett jogai gyakorlásának biztosítása, valamint má-
sok jogainak és biztonságának védelme érdekében.

(2) A szabálysértési nyilvántartással kapcsolatos eljá-
rásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

(3) A szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adat-
kezelõi feladatokat a Kormány által rendeletben kijelölt
szerv (a továbbiakban: szabálysértési nyilvántartó szerv)
látja el.

(4) A szabálysértési nyilvántartás törvényességi fel-
ügyeletét a Legfõbb Ügyészség látja el.”

17. § Az Sztv. a következõ 27/A–27/H. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) A szabálysértési nyilvántartás tartalmazza
a) a nyilvántartott természetes személyazonosító ada-

tait [családi nevét és utónevét (utóneveit), születési családi
nevét és utónevét (utóneveit), nemét, születési helyét és
idejét, anyja születési nevét], személyi azonosítóját, állam-
polgárságát, lakó-, illetve tartózkodási helyét, elõzõ csalá-
di és utónevét (neveit),

b) a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerõs hatá-
rozata szerint

ba) a szabálysértés megnevezését,
bb) a szabálysértés elkövetésének helyét, idejét,
c) az eljáró szabálysértési hatóság és bíróság, valamint

a perújítás során eljáró bíróság megnevezését, határozatá-
nak számát és keltét, a határozat jogerõre emelkedésének
napját,

d) a kiszabott büntetés nemét és mértékét,
e) az alkalmazott intézkedés nemét és mértékét,
f) a kiszabott pénzbírság megfizetése esetén annak

tényét és idõpontját,
g) a pénzbírság vagy egyéb pénzösszeg meg nem fize-

tése esetén, az adók módjára történõ behajtás elrendelésé-
nek tényét, az elrendelõ szerv megnevezését, határozatá-
nak számát és keltét,

h) az adók módjára történõ behajtás eredménytelensé-
ge esetén a pénzbírság elzárásra átváltoztatásának tényét,
az eljáró bíróság megnevezését, határozatának számát és
keltét, valamint az elzárás idõtartamát,

i) az elzárás büntetés elengedésének, illetõleg mérsék-
lésének tényét, az errõl szóló határozat számát és keltét,

j) pénzbírság megfizetésének elengedése, valamint jár-
mûvezetéstõl eltiltás mellõzése tényét, az errõl szóló hatá-
rozatot hozó szerv megnevezését, határozatának számát és
keltét,

k) az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzá-
rás elhalasztásának vagy félbeszakításának tényét, határo-
zatának számát és keltét,

l) az elzárás letöltésének, illetõleg az azonnali szabadí-
tás elrendelésének idõpontját.

(2) A szabálysértési nyilvántartás részére az (1) bekez-
désben meghatározott adatokat jogszabályban meghatáro-
zott formában és módon közli:

a) az (1) bekezdés a)–i) pontja esetében az eljáró bíró-
ság illetõleg szabálysértési hatóság,

b) az (1) bekezdés j) pontja esetén a méltányossági dön-
tést hozó szerv,

c) az (1) bekezdés k) pontja esetén az engedélyezõ
szerv,

d) az (1) bekezdés l) pontja esetén a büntetés-végrehaj-
tási intézet.

27/B. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a nyil-
vántartásban szereplõ személyek 27/A. § (1) bekezdés
a) pontjában szereplõ adatait – azok változásának nyomon
követése céljából – elektronikus úton összehasonlítja

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá
tartozó személyek esetében a személyiadat- és lakcímnyil-
vántartás központi szerve által kezelt adatokkal,

b) az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá tar-
tozó személyek esetében a központi idegenrendészeti nyil-
vántartást vezetõ szerv által kezelt adatokkal.

(2) Az adatközlést a nyilvántartásba vételt megalapozó,
illetõleg a nyilvántartott adatot érintõ változás bekövet-
kezésének napjától számított három munkanapon belül
elektronikus úton kell teljesíteni. Az adatváltozást az adat-
egyeztetés után a szabálysértési nyilvántartásban át kell
vezetni.

1. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 15

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. november 10-i ülésnapján fogadta el.



27/C. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a sza-
bálysértési nyilvántartásba felvett adatokat a büntetést
vagy intézkedést megállapító határozat jogerõre emelke-
désétõl számított három évig kezeli.

(2) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek
az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idõ eltelt.

27/D. § (1) A szabálysértési nyilvántartásból törvény-
ben meghatározott feladataik ellátása céljából adatok átvé-
telére jogosult

a) a bíróság,
b) az ügyészség,
c) a rendõrség,
d) a szabálysértési hatóságok a hatáskörükbe tartozó

ügyeket érintõen,
e) a nyomozó hatóságok és
f) a nemzetbiztonsági szolgálatok.
(2) A sportrendezvényrõl történõ kitiltás hatálya alatt

álló személyrõl a 27/A. § (1) bekezdés szerinti adatok kö-
zül a kitiltás hatálya alatt álló személy nevét, anyja nevét,
születési idejét a szabálysértési nyilvántartó szerv kére-
lemre az érintett sportrendezvény szervezõje részére átad-
hatja. A sportrendezvény szervezõjét személyes adatkeze-
lõnek kell tekinteni, aki a kitiltás hatályának megszûnését
követõen haladéktalanul köteles a személyes adat törlésé-
rõl gondoskodni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a sza-
bálysértési nyilvántartásból adatigénylésre jogosult az is,
akit a hatáskörébe tartozó feladat ellátása érdekében tör-
vény feljogosít a szabálysértési nyilvántartás adatainak
megismerésére.

27/E. § (1) A szabálysértési nyilvántartásból kérelemre
teljesíthetõ adatszolgáltatás. A kérelemnek tartalmaznia
kell az adatigénylõ nevét vagy megnevezését, az adat-
igénylés célját és jogalapját.

(2) Az adatszolgáltatást meg kell tagadni, ha
a) az jogszabályba ütközik,
b) a kérelem nem a jogosulttól származik,
c) a kérelemben megjelölt adatok személyazonosításra

alkalmatlanok.
(3) A szabálysértési nyilvántartó szerv a jogosultak ré-

szére az adatigénylés iránti kérelem kézhezvételétõl szá-
mított nyolc napon belül teljesíti az adatszolgáltatást.

(4) A szabálysértési nyilvántartó szerv az érintettnek a
róla nyilvántartott személyes adatáról a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
szóló törvényben foglaltak szerint ad tájékoztatást.

(5) Az adatigénylés és a tájékoztatás iránti kérelem
elektronikus úton is elõterjeszthetõ.

27/F. § Az adatkezelés jogszerûségének ellenõrzése
érdekében a szabálysértési nyilvántartásba a szabálysér-
tési nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó minisz-
ter, az adatvédelmi biztos, illetve az általuk meghatalma-
zott személy, valamint a törvényességi felügyeletet ellátó
ügyész tekinthet be.

27/G. § A nyilvántartásban kezelt adatok statisztikai,
illetve tudományos kutatási célra – személyazonosításra
alkalmatlan módon – átadhatók és felhasználhatók.

27/H. § (1) A szabálysértési nyilvántartásból teljesített
adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást kell
vezetni.

(2) Az adattovábbítási nyilvántartást a szabálysértési
nyilvántartó szerv vezeti.

(3) Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza:
a) az érintett természetes személyazonosító adatait,
b) az adatkezelõ nyilvántartási azonosítóját,
c) az adattovábbítás idõpontját,
d) az adattovábbítás célját és jogalapját, valamint
e) az adatigénylõ nevét vagy megnevezését.
(4) A szolgáltatott adatok nem képezik az adattováb-

bítási nyilvántartás részét.
(5) Az adattovábbítási nyilvántartásból az érintett jogo-

sult megismerni, hogy adatszolgáltatás alanya volt-e. Ez a
jogosultság a nemzetbiztonság, a bûnmegelõzés vagy a
bûnüldözés érdekében a rendõrség és a nemzetbiztonsági
szolgálatok részére történt adatszolgáltatás esetén korlá-
tozható vagy kizárható.

(6) Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre
jogosult az érintetten kívül

a) az adatvédelmi biztos,
b) bûncselekmény gyanúja esetén az eljáró nyomozó

hatóság vagy ügyészség,
c) az adattovábbításban érintett szabálysértési hatóság

vezetõje,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok.
(7) Az adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítás-

tól számított öt évig meg kell õrizni.”

18. § Az Sztv. 31. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) E törvény alkalmazásában hasonló jellegû szabály-
sértésnek az azonos fejezeten belüli szabálysértéseket kell
érteni.”

19. § Az Sztv. 58. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a szabálysértési felelõsségre vonás szempontjá-
ból jelentõs, bizonyítást igénylõ tény megállapításához
vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges,
a szabálysértési hatóság, illetõleg a bíróság – hivatalból
vagy kérelemre – az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl
szóló törvény szerint igazságügyi szakértõi tevékenység
végzésére jogosult szakértõt rendelhet ki.

(2) A szakértõ kirendelésére, eljárására, szakvélemé-
nyére, jogaira és kötelezettségeire, valamint díjazására vo-
natkozó rendelkezéseket az igazságügyi szakértõre vonat-
kozó külön jogszabályok tartalmazzák.”

20. § Az Sztv. 83. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
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„(3) A szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy
személyazonossági és lakcím adatát a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában ellenõrizheti.
Az ismeretlen helyen lévõ eljárás alá vont személy, tanú,
szakértõ lakó-, illetõleg tartózkodási helyének megállapí-
tása céljából a polgárok személyi adatait és lakcímét nyil-
vántartó hatóságot kell megkeresni.”

21. § (1) Az Sztv. 87. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az eljárás adatai elegendõ alapot szolgáltatnak
az eljárás alá vont személy felelõsségének megállapításá-
ra, a szabálysértési hatóság pénzbírságot szabhat ki, jár-
mûvezetéstõl eltiltást, elkobzást, figyelmeztetést, illetõleg
kitiltást alkalmazhat, valamint kártérítést és eljárási költsé-
get állapíthat meg.”

(2) Az Sztv. 87. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés jelölése
értelemszerûen (3) és (4) bekezdésre módosul:

„(2) Nem sújtható pénzbírsággal az eljárás alá vont sze-
mély, ha vele szemben az eljárás alapjául szolgáló cselek-
mény miatt külön jogszabály alapján közigazgatási bírság
kiszabásának van helye.”

(3) Az Sztv. 87. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott határozatnak tartal-

maznia kell:]

„e) utalást arra, hogy a pénzbírságot kiszabó határozat-
tal, a jármûvezetéstõl eltiltással, az elkobzással, a figyel-
meztetéssel, továbbá a kitiltással szemben az eljárás alá
vont személy, törvényes képviselõje vagy védõje, az oko-
zott kár megtérítésére kötelezés esetén pedig a sértett is – a
közléstõl számított nyolc napon belül – halasztó hatályú
kifogás elõterjesztése útján, a bíróságtól kérheti az ügy
felülvizsgálatát;”

22. § Az Sztv. 88. §-a (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A pénzbírság kiszabását, a jármûvezetéstõl eltiltást,
az elkobzást, a figyelmeztetést, a kitiltást megállapító ha-
tározattal szemben az eljárás alá vont személy, törvényes
képviselõje vagy védõje, az okozott kár megtérítésére kö-
telezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a sér-
tett is, a marasztaló határozatot hozó szabálysértési ható-
ságnál a határozat közlésétõl számított nyolc napon belül
kifogást nyújthat be.”

23. § Az Sztv. 121. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A 120. § (1) bekezdésében foglalt határozattal
szemben az eljárás alá vont személy, törvényes képviselõ-
je vagy védõje, a feljelentõ, az okozott kár megtérítésére
kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a
kártérítést illetõen a sértett is a határozatot hozó bíróságnál

a határozat közlésétõl számított nyolc napon belül halasztó
hatályú fellebbezést nyújthat be.”

24. § Az Sztv. 122. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„122. § (1) A megyei bíróság a fellebbezést tanácsülé-
sen bírálja el, ennek során az eljárás alá vont személy ter-
hére – a feljelentõnek az eljárás alá vont személy terhére
bejelentett fellebbezésének hiányában – a bíróság határo-
zatában megállapított rendelkezéseknél hátrányosabb ren-
delkezést nem hozhat.

(2) Az eljárás alá vont személy terhére bejelentett fel-
lebbezésnek azt kell tekinteni, ami szabálysértési felelõs-
ségének megállapítására, szabálysértésének súlyosabb
minõsítésére, a büntetésének súlyosítására, illetve a vele
szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyo-
sabbnak a megállapítására, vagy az ilyen intézkedés he-
lyett büntetés megállapítására irányul.”

25. § Az Sztv. a következõ 124/A. §-sal egészül ki:
„124/A. § (1) Ha a bíróság az elzárás félbeszakítása

iránti kérelmet elutasítja, a határozattal szemben az elkö-
vetõ, törvényes képviselõje vagy védõje a határozatot ho-
zó bíróságnál a határozat közlésétõl számított nyolc napon
belül fellebbezést nyújthat be.

(2) A fellebbezésre, illetve annak elbírálására a 121. §
(2)–(4) bekezdéseit, valamint a 122–124. § szerinti rendel-
kezéseket a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a határozatot hozó bíróság az iratokat a fellebbezés
beérkezését követõ három munkanapon belül megküldi az
illetékes megyei bíróságnak;

b) a megyei bíróság a fellebbezést három munkanapon
belül bírálja el.”

26. § Az Sztv. 126. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A határozat kihirdetése után a bíróság megkérdezi a
rendõrség képviselõjét, az eljárás alá vont személyt, illetõ-
leg a védõt, kívánnak-e fellebbezést benyújtani. Ha elzárás
kiszabására kerül sor, a fellebbezés benyújtására jogosult-
nak a kérdés feltételét követõen nyomban nyilatkoznia
kell.

(5) Ha a rendõrség képviselõje, az eljárás alá vont sze-
mély, illetõleg a védõ az elzárás kiszabásával szemben fel-
lebbezést jelent be, és a bíróság az õrizetet meghosszab-
bítja, a bíróság az iratokat haladéktalanul felterjeszti a me-
gyei bírósághoz.”

27. § Az Sztv. a következõ alcímmel és 127/A. §-sal
egészül ki:

„A bíróság által kiszabott pénzbírság végrehajtása

127/A. § (1) A bíróság által kiszabott pénzbírság és a bí-
róság által megállapított egyéb pénzösszeg végrehajtásá-
ról a XII. Fejezet végrehajtási szabályai szerint, az elköve-
tõ lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az
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elkövetés helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzõje gondoskodik.

(2) A bíróság a jogerõs határozat egy példányát meg-
küldi az illetékes települési önkormányzat jegyzõjének.”

28. § Az Sztv. 134. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A szabálysértést meghatározó jogszabályban meg-
állapított esetekben a (2) bekezdésben felsoroltak a sza-
bálysértés tetten ért elkövetõjét helyszíni bírsággal sújthat-
ják, kivéve, ha az elkövetõvel szemben az eljárás alapjául
szolgáló cselekmény miatt közigazgatási bírság kiszabásá-
nak van helye.”

29. § Az Sztv. 142. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) E § alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyüle-
kezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény,
továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára
azonos feltételek mellett nyitva áll.”

30. § Az Sztv. 142/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„142/A. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes ma-
gatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban
megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, elzárással vagy
százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés
elkövetõjével szemben kitiltásnak is helye van.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés
miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.”

31. § Az Sztv. 152. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„152. § (1) Aki
a) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény ha-

tálya alá tartozó, szervezetten megvalósuló rendezvényt
bejelentési kötelezettsége elmulasztásával szervez,

b) rendezvényt annak ellenére szervez, hogy a rendez-
vény megtartását a rendõrség a gyülekezési jogról szóló
1989. évi III. törvény 8. § (1) bekezdése alapján megtil-
totta,

c) a rendõrség által tudomásul vett bejelentésben meg-
jelölttõl eltérõ helyszínre, útvonalra vagy idõpontra szer-
vezi a rendezvényt, vagy a résztvevõket a bejelentésben
megjelölt helyszíntõl, útvonaltól vagy idõponttól való
eltérésre hívja fel,
százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény
9. § (3) bekezdését megsértve a tervezett új idõpontról való
elõzetes tájékoztatás nélkül szervez rendezvényt, százezer
forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(3) Aki
a) a rendezvény szervezésével összefüggõ bejelentési

kötelezettségét a gyülekezési jogról szóló 1989. évi

III. törvény 6. §-ában meghatározott határidõ megsértésé-
vel teljesíti,

b) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 9. §
(3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségét a ha-
táridõ megsértésével teljesíti,

ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(4) Nem valósul meg szabálysértés az (1) bekezdés

c) pontja alapján, ha a rendõrség által tudomásul vett beje-
lentésben megjelölt helyszíntõl, útvonaltól vagy idõpont-
tól való eltérésre a rendezvény megtartásától független
külsõ ok miatt kerül sor.

(5) Nem valósul meg szabálysértés a (3) bekezdés
a) pontja alapján, ha a gyülekezési jogról szóló 1989. évi
III. törvény 6. §-ában meghatározott határidõ megsértésé-
vel, de a rendezvény szervezésének megkezdését követõen
haladéktalanul olyan rendezvény szervezését jelentik be,
amelynek célja a résztvevõk véleményének, egy, a beje-
lentéshez képest három napon belül, elõre nem láthatóan
bekövetkezett vagy nyilvánosságra került eseménnyel
összefüggõ kinyilvánítása.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott szabálysér-
tés miatt az eljárás a rendõrség hatáskörébe tartozik.”

32. § Az Sztv. a következõ 152/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint

a választási gyûlésen való részvétel jogának megsértése

152/A. § (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jo-
gának gyakorlásában, valamint a választási gyûlésen való
részvételében jogtalanul akadályoz, százezer forintig ter-
jedõ pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés
miatt az eljárás a rendõrség hatáskörébe tartozik.”

33. § Az Sztv. 166. §-a a következõ (2) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a § eredeti szövege az (1) bekez-
dés jelölést kapja:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
kijelölje a szabálysértési nyilvántartás tekintetében az
adatkezelõi feladatokat ellátó szervet.”

34. § (1) Az Sztv. 167. §-ának (3) és (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért
felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszter-
rel és az államháztartásért felelõs miniszterrel együttesen
rendeletben szabályozza a szabálysértési eljárásban elren-
delt elõvezetés végrehajtásával felmerült költség megtérí-
tésének részletes szabályait.

(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs
miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszterrel
egyetértésben, rendeletben szabályozza a szabálysértési
eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezelését és ér-
tékesítését.”
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(2) Az Sztv. 167. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs
miniszter, hogy rendeletben szabályozza a pénzügyi sza-
bálysértések eljárási szabályait, valamint felderítése és
elbírálása végrehajtásának részletes szabályait.

(6) Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért
felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza a köz-
ponti szabálysértési nyilvántartás részére történõ adatköz-
lés formáját és módját, valamint a pénzbírság meg nem
fizetése esetén a nyilvános közzététel részletes szabályait.

(7) Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért
felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza a szabály-
sértési törvény végrehajtásának részletes szabályait.”

36. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 22. §-a a
következõ f) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdé-

sének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]

„f) a szabálysértési hatóság és a szabálysértési nyilván-
tartó szerv az eljárás alá vont személy személyazonosságá-
nak ellenõrzéséhez.”

37. § A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény 32. §-a a következõ r) ponttal egé-
szül ki:

[A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás

kivételével – jogosult]

„r) a szabálysértési hatóság, valamint a szabálysértési
nyilvántartó szerv az eljárás alá vont személy személyazo-
nosságának ellenõrzéséhez.”

Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény – a (4) bekezdés szerinti kivétel-
lel – a kihirdetést követõ második hónap elsõ napján lép
hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Btk. 261. §-ának (9) bekezdése a) pontjában a

„[260. § (1) és (2) bek.]” szövegrész helyébe a „[260. §
(1)–(4) bek.]” szöveg, a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 16. §-a (1) bekezdésé-
nek h) pontjában a „[Btk. 260. § (2) bek.]” szövegrész he-
lyébe a „[Btk. 260. § (4) bek.]” szöveg,

b) a Be. 29. §-ának f) pontjában az „a hatósági eljárás
akadályozása (Btk. 242/A. §), a mentõ körülmény elhall-
gatása (Btk. 243. §)” szövegrész helyébe az „a hatóság
eljárásának akadályozása (Btk. 242/A. §), a hatóság eljárá-
sának megzavarása (Btk. 242/B. §), a mentõ körülmény
elhallgatása (Btk. 243. §)” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Btk. 228/A. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint

a 271/A. § (4) bekezdése,
b) az Sztv. 58. §-ának (3) bekezdése

hatályát veszti.
(4) E törvény 15., 16., 17. és 18. §-a 2010. január 1. nap-

ján lép hatályba.

(5) E törvény 2010. január 2. napján hatályát veszti.

2008. évi LXXXII.
törvény

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról*

(Kivonatos közlés)

Az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

2. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) a következõ 11/C. §-sal
egészül ki:

„11/C. § A hatóság által – a rá irányadó ügyintézési ha-
táridõ ügyfélnek vagy az eljárás egyéb résztvevõjének
nem felróható okból történõ túllépése alapján – saját költ-
ségvetése terhére megfizetett összeg a központi költségve-
tésbõl nem téríthetõ meg.”

(2) Az Áht. 12/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A fizetésre kötelezett szerv vezetõje köteles a
hosszú távú kötelezettségvállalás alapját jelentõ szerzõ-
dést a megkötést követõ 15 napon belül a költségvetési fe-
jezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének bejelenteni.”

(3) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A kincstár feladatai különösen:]

„l) vezeti a költségvetési szervek, a külön törvény alap-
ján kincstár által nyilvántartandó, illetve a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó
egyéb jogi személyek törzskönyvi nyilvántartását;”

(4) Az Áht. 18/B. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A kincstár a 64/A–64/D. §-ok alapján felülvizsgálja
a helyi önkormányzatokat megilletõ, a központi költségve-
tésbõl származó források igénybevételének és elszámolá-
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sának szabályszerûségét (a továbbiakban: felülvizsgálat),
melynek során érvényesíti az Állami Számvevõszéknek az
Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: ÁSZ törvény) 2. §-ának (5) bekez-
dése alapján végzett ellenõrzés során megállapított eltéré-
seket is, továbbá intézkedik a megállapított visszafizetési
kötelezettség, illetve pótlólagos támogatás pénzügyi ren-
dezésérõl.”

(12) Az Áht. 64. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A helyi önkormányzat év közben a kincstár útján
lemondhat a számára feladatmutató alapján megállapított
normatív hozzájárulások és támogatások elõirányzatáról
vagy annak egy részérõl, illetve – ha törvény másként nem
rendelkezik – pótlólagos igénylést nyújthat be ezen elõ-
irányzatokra a következõk szerint:

a) az elõirányzat-lemondás benyújtásának határideje:
aa) április 30.,
ab) július 31.,
ac) október 15.;
b) a pótlólagos igénylés határideje július 31.;
c) az önkormányzatok egymás közötti feladat-, illetve

intézmény átadása esetén az aa) és ab) pontokban történõ
lemondással egyidejûleg az átvevõ önkormányzat az átvé-
telhez kapcsolódóan pótlólagos igénylést nyújthat be;

d) a pótlólagos igénylés során jelentkezõ finanszírozási
különbözetek átutalására a b) és c) pontokban meghatáro-
zott határidõk lejártát követõ második hónapban esedékes
nettó finanszírozástól kezdõdõen kerül sor.”

(13) Az Áht. 64/A. §-a (4) bekezdésének d) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az igénybevételi kamat mértéke:]

„d) ha az év végi elszámolás során keletkezik visszafi-
zetési kötelezettsége, illetve a jogtalan igénybevételt a
kincstár a 64/D. § szerinti felülvizsgálati eljárás keretében
vagy az Állami Számvevõszék állapítja meg, a jegybanki
alapkamat kétszerese.”

(14) Az Áht. 64/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) Az a helyi önkormányzat, amelyik a visszafizetési kö-
telezettségének az éves költségvetési beszámoló kincstárhoz
történõ benyújtását követõ tizenöt napon belül nem tesz ele-
get, további késedelmi kamatot fizet a jogosulatlanul igénybe
vett összeg, valamint az Áht. 64/D. § keretében végzett felül-
vizsgálat, illetve az Állami Számvevõszék ellenõrzése alap-
ján keletkezett visszafizetési kötelezettség összege után an-
nak teljesítése napjáig. A kamatfizetés kezdõ napja az éves
költségvetési beszámoló kincstárhoz történõ benyújtási ha-
táridejét követõ 16. nap. A késedelmi kamat mértéke a jegy-
banki alapkamat kétszerese.”

(15) Az Áht. 64/A. § (6) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A helyi önkormányzat

a) évközi lemondás alapján megállapított fizetési köte-
lezettségét a nettó finanszírozás keretében történõ elszá-
molással,

b) az év végi elszámolás során befizetéssel
teljesíti. Amennyiben a fizetési kötelezettség a lemondási
határidõt, illetve a külön jogszabályban megjelölt határ-
idõt követõ 90 napon belül nem teljesül, akkor a kincs-
tár – a b) pontra vonatkozóan a 64/D. § (12) bekezdése
alapján engedélyezett részletfizetés kivételével – azonnali
beszedési megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen,
és ezt követõen a 63. § (7) bekezdése szerint jár el.”

(16) Az Áht. 64/D. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzatok központi költségvetésbõl
származó, a helyi önkormányzatok támogatásait meghatá-
rozó fejezetben szereplõ támogatásai és hozzájárulásai év
végi elszámolásának szabályszerûségét a kincstár a tárgy-
évet követõ év végéig felülvizsgálja. A tárgyévet követõ
év december 31-éig megkezdett felülvizsgálat a következõ
évre áthúzódhat, feltéve, hogy ezen idõpontig a kincstár a
(2) bekezdésben szereplõ felhívást már kibocsátotta, illet-
ve megkezdte a helyszíni vizsgálatot. Több évre kiterjedõ
támogatás esetében a lezárást követõ éves elszámolás ke-
retében a felülvizsgálat a teljes támogatási idõszakra irá-
nyul. A felülvizsgálat során a kincstár az Állami Számve-
võszéknek az ÁSZ törvény 25. §-ának (1) bekezdése sze-
rinti jelentéseit is figyelembe veszi – az ÁSZ törvény
2. §-ának (5) bekezdése szerinti ellenõrzések alapján a
tárgyévre és az azt megelõzõ, a Ptk. szerinti általános el-
évülési idõn belüli év(ek)re megállapított – az önkormány-
zatot megilletõ, pótlólagos költségvetési támogatások, il-
letve a jogtalanul igénybe vett és az Állami Számvevõszék
megállapítására vissza nem fizetett költségvetési támoga-
tások esetében.

(2) Amennyiben a kincstár a felülvizsgálat során a helyi
önkormányzat által, az elszámolás során közölt adatoktól
eltérést tár fel, akkor nyolcnapos határidõ tûzésével felhív-
ja az önkormányzatot elszámolásának módosítására. A fel-
hívás tartalmazza az Állami Számvevõszék által az önkor-
mányzat vonatkozásában megállapított (1) bekezdés sze-
rinti eltéréseket is. Az önkormányzat módosításának elma-
radása esetén az eredeti adatszolgáltatása marad irányadó.

(3) Az elszámolás felülvizsgálatára – az ebben a fejezet-
ben meghatározott eltérésekkel – a Ket. rendelkezéseit kell
alkalmazni, kivéve az önkormányzatok értesítését az eljá-
rás hivatalból történõ megindításáról, illetve a helyszíni
vizsgálatról készült jegyzõkönyv önkormányzat részére
történõ átadásának határidejét. A kincstárnak a helyszíni
vizsgálat befejezésétõl számított tizenöt nap áll rendelke-
zésére a jegyzõkönyvnek az önkormányzat részére történõ
átadására.”

(17) Az Áht. 64/D. §-ának (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben az önkormányzat év végi elszámolá-
sát követõen az önkormányzati adatszolgáltatás és a kincs-
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tár – az Állami Számvevõszék megállapításainak (1) be-
kezdés szerinti figyelembevételével kialakított – állás-
pontja között különbség maradt fenn, a kincstár a felül-
vizsgálat során tett megállapításokról, a várható jogkövet-
kezményekrõl, mindezek indokáról és jogalapjáról az eljá-
rás megindítását követõ negyvenöt napon belül – külön
jogszabályban meghatározott tartalmú – jegyzõkönyvet
juttat el a helyi önkormányzat számára.”

(18) Az Áht. 64/D. §-ának (11) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(11) Amennyiben az önkormányzat fizetési kötelezett-
ségének a felhívás elfogadásától, illetve a határozat jog-
erõre emelkedésétõl számított 90 napon belül nem tesz ele-
get, a kincstár – a (12) bekezdés alapján engedélyezett
részletfizetés kivételével – azonnali beszedési megbízást
nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és ezt követõen a
63. § (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”

(19) Az Áht. 64/D. §-a a következõ (12)–(13) bekezdés-
sel egészül ki:

„(12) A helyi önkormányzat – a külön jogszabályban
meghatározott határidõn belül benyújtott – kérelme alap-
ján az év végi elszámolásban, illetve a kincstár felülvizs-
gálata során felhívás elfogadásával, vagy jogerõs határo-
zattal megállapított visszafizetési és kamatfizetési kötele-
zettségére vonatkozóan a kincstár elnöke legfeljebb tizen-
két havi részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a ké-
relmezõ igazolja, hogy kötelezõ feladatainak ellátását az
egyösszegû visszafizetés veszélyeztetné. A részletfizetés-
rõl hozott határozat ellen nem lehet fellebbezni. A részle-
teket a 64/A. § (5) bekezdésében, illetve a 64/B. § (2) be-
kezdésében szabályozott kamat az adott részlet visszafize-
tésének napjáig terheli. Amennyiben az önkormányzat a
részletfizetést engedélyezõ határozatban foglalt fizetési
kötelezettségének a határozatban foglaltak szerint nem
tesz eleget, a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség
egy összegben, azonnal esedékessé válik. Ha az így kelet-
kezett egyösszegû fizetési kötelezettségének az esedékes-
sé válást követõ tizenöt napon belül az önkormányzat nem
tesz eleget, a kincstár azonnali beszedési megbízást nyújt
be a helyi önkormányzat ellen, és ezt követõen a 63. §
(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(13) A (6) bekezdés szerinti eljárás akkor indul meg, ha
az önkormányzati adatszolgáltatás és a kincstár álláspontja
között különbség maradt fenn. Az eljárás megindításának
napja:

a) amennyiben a (2) bekezdésben szabályozott felhí-
vásra a helyi önkormányzat nem nyilatkozik, a határidõ
eredménytelen elteltét követõ nap;

b) a felhívásra adott válasz kincstárhoz való beérkezé-
sét követõ nap, amennyiben ezt követõen nem kerül sor
helyszíni vizsgálatra;

c) helyszíni vizsgálat esetén, ha annak megállapítása
nem épül be a felhívásba, akkor az errõl szóló jegyzõ-
könyv megküldését követõ nap.”

(20) Az Áht. 64/F. § (3) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A 64/D. § (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat szer-
vezése során biztosítani kell, hogy legalább 4 évenként,
ezen idõszak egészére valamennyi önkormányzatnál ke-
rüljön sor helyszíni ellenõrzésre. Azon önkormányzatok-
nál, ahol a személyi jövedelemadó, normatív hozzájárulá-
sok és támogatások teljesítésének összege a felülvizsgá-
landó évet megelõzõ mindkét évben meghaladta a 400 mil-
lió forintot, évente kell – kockázatelemzés alapján – a jo-
gosultsági feltételek teljesítésének szabályszerûségét
helyszínen felülvizsgálni.”

(21) Az Áht. 64/F. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A helyszíni vizsgálat kiterjed az állami támogatá-
sok és hozzájárulások igénybevétele alapját bizonyító do-
kumentumoknak a költségvetési szerveknél, továb-
bá – szükség esetén – ezen támogatások igénylésében, el-
számolásában érintett gazdálkodó szervezeteknél és más
jogi személyeknél történõ ellenõrzésére is.”

(25) Az Áht. 90. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési szerv megszüntetése vagy átszer-
vezése esetén az alapításra megállapított szabályok szerint
kell eljárni. Feladat-, illetve intézményátadás esetén a fel-
adatot ellátó, intézményt átvevõ felügyeleti szerv az
(1) bekezdés szerinti alapító jogokat is gyakorolja a va-
gyoni jogok és kötelezettségek feletti rendelkezés kivéte-
lével.”

(26) Az Áht. 108. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó va-
gyon tulajdonjogát vagy a vagyonhoz kapcsolódó ön-
állóan forgalomképes vagyoni értékû jogot ingyenesen át-
ruházni, továbbá az államháztartás alrendszereinek köve-
teléseirõl lemondani csak törvényben, a helyi önkormány-
zatnál a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
módon és esetekben lehet.”

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény módosítása

6. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai-
nak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 80. § (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A hivatásos állomány tagját a soron következõ
rendfokozatba elõ lehet léptetni

a) állományilletékes parancsnoki (vezetõi) beosztásba
kinevezésekor, ha a viselt rendfokozata alacsonyabb a be-
osztáshoz rendszeresített rendfokozatnál;
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b) magasabb beosztásba kinevezésekor, ha a viselt
rendfokozata a rendszeresített rendfokozatnál legalább
kettõvel alacsonyabb.”

(2) A Hszt. 116. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) A hivatásos állomány egyenruha viselésére kötele-
zett tagja részére a miniszter – a (3) bekezdésben meghatá-
rozott ruházati utánpótlási ellátmányon felül – évente, ki-
egészítõ ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni ki-
adásáról rendelkezhet. Az ellátmány a személyi jövede-
lemadó alkalmazásában az egyenruha természetbeni ki-
adásának minõsül.

(7) A (6) bekezdés szerinti ellátmányt a jogosultság évé-
ben kell kiadni. Ellátmányként csak rendszeresített egyen-
ruházati termék szolgáltatható ki.”

(10) A Hszt. 342. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a fegyveres szervet irányító mi-

niszter, hogy rendeletben részletesen szabályozza:]

„e) az illetmény megállapítása (illetményfokozatba be-
sorolás, elõresorolás, kifizetés, levonás stb.) feltételeit és
rendjét, továbbá a juttatások, a költségtérítések, a kedvez-
mények, a támogatások (beleértve a lakhatási jellegûeket
is), a természetbeni ellátás mértékét és feltételeit (beleért-
ve a ruházati utánpótlási ellátmány, valamint a kiegészítõ
ruházati utánpótlási ellátmány természetben kiadható mér-
tékét és feltételeit is), valamint az azokban való részesítés
rendjét, a kedvezményes üdültetés, a végkielégítés kifize-
tésének rendjét, az illetménypótlékra jogosultak körét;”

A gyermekek védelmérõl

és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény módosítása

7. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
148. §-a (5) bekezdésének a) és d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Gyermekétkeztetés esetén]

„a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ

aa) bölcsõdés,
ab) óvodás,
ac) 1–6. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatás-

ban részt vevõ,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást

nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelye-
zett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,”
„d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy

fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át,”
[kedvezményként kell biztosítani (az a)–e) pont a továb-

biakban együtt: normatív kedvezmény).]

A köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló

2007. évi LXXXIII. törvény módosítása

22. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktvm.) 39. §-ának (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) E törvény 10. §-a és 16. §-a 2009. január 1-jén lép
hatályba. A Ktv. e törvény 7. §-ával megállapított 10. §
(8) bekezdése, valamint e törvény 14. §-a és 28. §-a 2010.
január 1-jén lép hatályba.”

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2006. évi LVII. törvény és ezzel összefüggésben egyes

más törvények módosítása

26. § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
V. Fejezet címe helyébe a következõ cím lép, egyidejûleg
a Ksztv. a következõ 75. §-sal egészül ki:

„V. Fejezet

A KORMÁNY ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRÛ TERÜLETI

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVE

75. § (1) A Kormány általános hatáskörû területi állam-
igazgatási szervét a Kormány által rendeletben kijelölt mi-
niszter irányítja.

(2) A Kormány általános hatáskörû területi államigaz-
gatási szervének vezetõjét a szervet irányító miniszter és a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter együttes javas-
lata alapján a miniszterelnök nevezi ki.

(3) A Kormány általános hatáskörû területi államigaz-
gatási szerve a közvetlenül a szerv vezetõje által vezetett
szervezeti egységekbõl, továbbá kormányrendelet rendel-
kezése alapján ágazati szakigazgatási szervekbõl és kiren-
deltségekbõl állhat.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv kirendelt-
ségének vezetõje a szervet létrehozó kormányrendeletben
neki címzett hatásköröket önállóan gyakorolja.

(5) A Kormány általános hatáskörû területi államigaz-
gatási szervének létszámkeretét a Kormány szakigazgatási
szervi és kirendeltségi bontásban is meghatározhatja.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv az irányító
miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejeze-
tén belül önálló címet képez.

(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az általános
hatáskörû területi államigazgatási szervét rendeletben je-
lölje ki.”
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(2) A Ksztv. 1. § (1) bekezdésében az „a központi állam-
igazgatási szervekre,” szövegrész helyébe az „a központi
államigazgatási szervekre, a Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervére,” szöveg, 2. § (3) bekez-
désében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a
„Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szerve” szöveg lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

29. § (1) Ez a törvény – a (2)–(10) bekezdésben foglal-
tak kivételével – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-ának (35) bekezdése, 22. §-a, 26. §
(12) bekezdése, 30. §-ának (2)–(3) bekezdése, 31. §-ának
(4)–(5), valamint (13) bekezdése és 32. §-ának (1) bekez-
dése 2008. december 30-án lép hatályba.

(3) Az Áht. e törvény 2. §-ával megállapított 11/C. §-a,
18/C. §-ának (10) bekezdése, 18/K. §-a (2) bekezdésének
c)–h) pontja, valamint 18/K. §-ának (3)–(4) bekezdése
2009. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az Art. e törvény 18. §-ával megállapított 36/A. §-a
és 164. §-ának (10)–(11) bekezdése a kihirdetés napját kö-
vetõ napon lépnek hatályba.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

30. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti:

a) az Áht. 12/C. §-ának (5) és (6) bekezdése;
b) az Áht. 18/B. §-ának (11) bekezdése;
c) az Áht. 18/C. §-ának (11) bekezdése;
d) az Áht. 18/C. §-ának (12) bekezdésében az „azonna-

li” szövegrész;
e) az Áht. 64/C. §-ának (2) bekezdése;

Módosító rendelkezések

31. § (1) Az Áht. 18/C. §-ának (12) bekezdésében a
„nélkül” szövegrész helyébe „alapján a határidõs beszedé-
si megbízásra vonatkozó szabályok szerint” szövegrész
lép.

(2) A Hszt. 182. §-ának (7) bekezdésében az „53. § b),
e), f) pontja” szövegrész helyébe az „53. § b), f), g) pontja”
szöveg lép.

(3) Az Mktv. 13. §-a (5) bekezdésének a) pontjában az
„ipari termelõi árindex” szövegrész helyébe „fogyasztói
árindex” szövegrész lép.

(4) A Ktvm. 40. §-ának (2) bekezdésében a „2009. már-
cius 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2009. július 1-jétõl”
szövegrész, 40. §-ának (3) bekezdésében az „és helyi szer-
veit vezetõkre” szövegrész helyébe a „ , helyi szerveit ve-
zetõkre, valamint a közigazgatási hivatalok vezetõire”
szöveg, 41. §-ában az „és helyi szerveit vezetõkre” szö-
vegrész helyébe a „ , helyi szerveit vezetõkre, valamint a
közigazgatási hivatalok vezetõire” szövegrész lép.

(5) A Ktv. 10/A. §-ának (1) bekezdésében a „miniszté-
riumnál, a Miniszterelnöki Hivatalnál és kormányhivatal-
nál köztisztviselõi kinevezés, vezetõi megbízás, kineve-
zés, központi hivatalnál vezetõi kinevezés, megbízás, köz-
ponti államigazgatási szerv területi szervénél vezetõi kine-
vezés, vezetõi megbízás, annak helyi szerve vezetésére ve-
zetõi kinevezés, vezetõi megbízás, közigazgatási hivatal-
nál vezetõi kinevezés, vezetõi megbízás (a továbbiakban
együtt: köztisztviselõi hely)” szövegrész helyébe a „köz-
ponti államigazgatási szervnél, annak területi szervénél és
közigazgatási hivatalnál vezetõi kinevezés vagy vezetõi
megbízás, valamint központi államigazgatási szerv helyi
szerve vezetésére vezetõi kinevezés vagy vezetõi megbí-
zás” szöveg, 10/A. §-ának (5) bekezdésében a „közszolgá-
lati jogviszony létesítése” szövegrész helyébe a „vezetõi
kinevezés” szöveg, 10/A. §-ának (6) bekezdésében a „köz-
tisztviselõ kinevezésérõl” szövegrész helyébe a „köztiszt-
viselõ kinevezésérõl, vezetõi megbízás adásáról” szöveg,
10/A. §-a (7) bekezdésének utolsó mondatában a „kineve-
zést kapott” szövegrész helyébe a „vezetõi kinevezést, ve-
zetõi megbízást kapott” szöveg lép.

(11) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 80. § (1) bekezdésének j) pontjában a „va-
lamint tartalmára,” szövegrész helyébe a „tárgyköreire és
megállapításának rendjére,” szöveg lép.

Átmeneti rendelkezések

32. § (1) A Ktv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
adatszolgáltatás helyett 2009-ben egyszerûsített adatszol-
gáltatásra kerül sor. Az egyszerûsített adatszolgáltatás a
közigazgatási szerv szervezeti adataira, valamint a köz-
szolgálati jogviszonyban állók létszámára, életkorára,
munkaidejére, besorolására és vezetõi beosztására a Ktv.
21. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összefüggõ
adatokra, valamint a közszolgálati jogviszony létesítésére
és megszûnésére vonatkozó adatokra terjed ki, azzal, hogy
azt a 2009. január 1-jei állapotnak megfelelõen 2009. feb-
ruár 28-áig – a központi közszolgálati hatóság által meg-
határozott módon – kell teljesíteni. A központi létszám- és
bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer a Ktv.
62. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1-jei álla-
potra vonatkozó adatok helyett a 2009. január 1-jei álla-
potra vonatkozó adatokat adja át a központi közszolgálati
nyilvántartás számára.
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12/2008. (XII. 4.) ÖM rendelet
az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik

európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának

rendjérõl szóló
16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

módosításáról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 12.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.
§-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következõket
rendelem el:

1. § Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulása-
ik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészí-
tése 2008. évi támogatásának rendjérõl szóló 16/2008. (III.
28.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának
(3) bekezdése a következõ e)-j) pontokkal egészül ki:

[2008. évben új EU Önerõ Alap támogatási igény]

„e) egészségügyi fekvõ- és járóbeteg-szakellátási intéz-
mények infrastrukturális fejlesztése,

f) az óvodai nevelési és alapfokú oktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése,

g) önkormányzati intézmények akadálymentesítése,
h) települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ rekultivá-

ciós programok végrehajtása,
i) vízrendezési és csapadékvíz elvezetési, valamint
j) árvízvédelmi”
[célokhoz elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészí-

téséhez nyújtható be.]

2. § (1) A Rendelet 4. §-a (2) bekezdésének helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) Az EU Önerõ Alap támogatás mértéke nem halad-
hatja meg a Pályázó saját forrásának százalékában
kifejezve

a) a 3. § (3) bekezdésének b), i) és j) pontja szerinti pá-
lyázat esetén a 60%-ot,

b) a 3. § (3) bekezdésének c), e), f) és h) pontja szerinti
pályázat esetén az 50%-ot,

c) a 3. § (3) bekezdésének g) pontja szerinti pályázat
esetén a 40%-ot.”

(2) A Rendelet 4. §-a (5) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A 3. § (3) bekezdésének b), c) és h) pontja szerinti
pályázatok esetében a jóváhagyott EU Önerõ Alap támo-
gatás pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja
meg. Ettõl eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha a
fejlesztés több település részvételével valósul meg, vala-
mint a fejlesztés célja és a térség jellemzõi alapján indo-

kolt. Ekkor e határ településenként legfeljebb 250 millió
forinttal megemelhetõ, de a támogatás nem haladhatja meg
a (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti mértéket.”

3. § A Rendelet 6. §-a (1) bekezdésének helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A Pályázó
a) a 3. § (3) bekezdésének a)-d) pontjai szerinti célok

esetében I. ütemben 2008. május 15-ig, a II. ütemben
2008. július 15-ig, a III. ütemben pedig 2008. október
1-jéig,

b) a 3. § (3) bekezdésének e)-j) pontjai szerinti célok
esetében 2008. december 12-ig nyújthat be pályázatot a
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a to-
vábbiakban: Igazgatóság).”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
3. § (5) bekezdése felvezetõ szövegében a „b), c), d) pon-
tok” szövegrész helyébe a „b)-j) pontjai” szövegrész, 6.
§-ának (4) bekezdésében az „Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM)” szöveg-
rész helyébe az „Önkormányzati Minisztérium (a további-
akban: ÖM)” szövegrész, 6. §-ának (5) bekezdésében, 6.
§-ának (6) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, 7.
§-ának (6) bekezdésében, 8. §-ának e) pontjában, 10.
§-ának (2) bekezdésében, 12. §-ának (1) bekezdésében,
13. §-ának (4) bekezdésében az „ÖTM” szövegrészek he-
lyébe az „ÖM” szövegrészek, 7. §-ának (1)-(4) bekezdése-
iben, 10. §-ában az „önkormányzati és területfejlesztési
miniszter” szövegrész helyébe az „önkormányzati
miniszter” szövegrész lép.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépésének napját követõ na-
pon hatályát veszti.

Határozatok

Az Alkotmánybíróság
152/2008. (XII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály törvényellenességé-
nek utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Tarpa Nagy-
község Önkormányzatának Képviselõ-testületének a köz-
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tisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosított – tör-
vény végrehajtásáról szóló 11/2007. (IX. 12.) sz. rendelet
2. § (1) bekezdése „de rendelkezéseit 2001. január 1. nap-
jától kell alkalmazni” szövegrésze, valamint 2. § (2) be-
kezdése törvénysértõ, ezért azokat megsemmisíti.

A megsemmisítés következtében a rendelet 2. §-a a kö-
vetkezõ szöveggel marad hatályban: „2. § A jelen rendelet
a kihirdetése napján lép hatályba.”

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal ve-
zetõje – miután Tarpa Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a törvényességi észrevételével nem ér-
tett egyet – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés
a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Alkotmány-
bírósághoz fordult. 2008. június 2-án kelt indítványában
Tarpa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te által alkotott, a köztisztviselõk jogállásáról szóló – több-
ször módosított – törvény végrehajtásáról szóló 11/2007.
(IX. 12.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) törvényellenessé-
gének megállapítását és megsemmisítését kérte.

A hivatalvezetõ indítványát az alábbiakkal támasztotta
alá:

Az Ör. 1. §-a a Polgármesteri Hivatal középfokú iskolai
végzettséggel rendelkezõ köztisztviselõit egységesen
10%-os illetménykiegészítésben rendeli részesíteni azzal,
hogy a 2007. szeptember 12-én hatályba lépõ rendelet ren-
delkezéseit 2001. január 1. napjától kell alkalmazni.

A hivatalvezetõ hivatkozik arra, hogy a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) 2003. június 30-ig hatályos 44/A. § (1) és (2) be-
kezdése alapján illetménykiegészítést a helyi önkormány-
zat rendeletében csak évente, a tárgyévre vonatkozóan
állapíthatott meg, de a községi önkormányzatokat a közép-
iskolai végzettségû köztisztviselõk tekintetében nem illet-
te meg ez a jog. 2003. június 30-át követõen sem tartotta az
Ör.-ben foglaltak alkalmazását magasabb szintû jogszabá-
lyokkal összeegyeztethetõnek, mivel szerinte a képvi-
selõ-testület az Ör. visszaható hatályú megalkotásával a
korábbi költségvetési években teljesített kifizetések jogi
alapját teremtette meg utólagosan.

Hivatkozik továbbá az Ör. 2. § (2) bekezdésének tör-
vényellenességére is, amely úgy rendelkezik, hogy „[a] je-
len rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
minden olyan önkormányzati rendelkezés, amely a jelen
rendelettel azonos szabályozást tartalmaz”. Úgy véli ez
ellentétes a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

(a továbbiakban: Jat.) 13. §-ával, valamint a jogszabály-
szerkesztésrõl szóló 12/1987. (XII. 29.) IM rendelet
(a továbbiakban: R.) 7. § (1)–(2) bekezdésével, valamint
9. § (1) bekezdésével.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„44/A. § (2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében

rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb
szintû jogszabállyal.”

2. Az Ötv. hivatkozott rendelkezése:
„16. § (1) A képviselõ-testület a törvény által nem sza-

bályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá
törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására
önkormányzati rendeletet alkot.”

3. A Ktv. hivatkozott rendelkezése:
3.1. A Ktv. 44/A. §-a hivatkozott rendelkezéseinek

2001. január 1. napjától 2003. június 30. napjáig hatályos
szövege:

„44/A. § (2) A helyi önkormányzat – a községi önkor-
mányzat kivételével – az (1) bekezdés szerint rendeletben
illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen vala-
mennyi középiskolai végzettségû köztisztviselõnek,
amelynek mértéke 10%.”

3.2. A Ktv. 44/A. §-a hivatkozott rendelkezéseinek
2003. július 1. napjától 2007. július 14. napjáig hatályos
szövege:

„44/A. § (2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés sze-
rint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egy-
ségesen valamennyi középiskolai végzettségû köztiszt-
viselõnek, amelynek mértéke legfeljebb 10%.”

3.3. A Ktv. 44/A. §-a hivatkozott rendelkezéseinek
2007. július 15. napjától jelenleg is hatályos szövege:

„44/A. § (2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés sze-
rint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egy-
ségesen valamennyi középiskolai végzettségû köztiszt-
viselõnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.”

4. A Jat. hivatkozott rendelkezése:
„13. § A jogszabály akkor veszti hatályát, ha más jog-

szabály hatályon kívül helyezi vagy ha a jogszabályban
meghatározott határidõ lejárt.”

5. Az indítvánnyal érintett Ör. hatályos szövege:
„1. § Tarpa Nagyközség Polgármesteri Hivatala közép-

fokú iskolai végzettséggel rendelkezõ köztisztviselõi egy-
ségesen 10, azaz tíz százalékos illetmény kiegészítésben
részesülnek.

2. § (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatály-
ba, de rendelkezéseit 2001. január 1. napjától kell alkal-
mazni.
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(2) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti minden olyan rendelkezés, amely a jelen rende-
lettel azonos szabályozást tartalmaz.”

III.

Az indítvány megalapozott.

1. A helyi önkormányzatokat az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdése, valamint az Ötv. 16. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján megilleti egyrészt a helyi társadalmi
viszonyokat szabályozó, magasabb szintû jogszabállyal
nem ellentétes rendeletek alkotásának a joga, másrészt
származékos jogalkotási jogkörben törvényi felhatalmazás
alapján végrehajtási rendeletek alkotásának a joga.

A Ktv. 44. §-a, valamint 44/A. §-a rendelkezik a köz-
igazgatás államigazgatási és önkormányzati igazgatási
alrendszerében foglalkoztatott köztisztviselõk illetmény-
kiegészítésérõl. A Ktv. hivatkozott rendelkezései a köz-
tisztviselõi kör javadalmazását a feladatellátásukban je-
lentkezõ eltérésekre tekintettel szabályozzák, figyelembe
véve a feladatellátáshoz elõírt iskolai végzettség szintjét
is. A törvényjavaslat indokolása szerint a Ktv. a helyi
önkormányzati autonómiát tiszteletben tartva a képvise-
lõ-testület hivatalában foglalkoztatottak illetménykiegé-
szítése szabályozása terén – az illetményrendszer elveit és
arányait figyelembe véve – a helyi önkormányzatnak bizo-
nyos mozgásteret enged: az önkormányzat eldöntheti, kí-
ván-e illetménykiegészítést megállapítani, s ha igen, akkor
a törvény szabta kereteken belül maradva mennyit. E tör-
vényi felhatalmazás alapján alkotta meg Tarpa Nagyköz-
ség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Ör.-t, mint
a Ktv. 44/A. §-ának végrehajtási rendeletét.

Az Ör. 2. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a ren-
delet ugyan a kihirdetése napján – 2007. szeptember
12-én – lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Így az Alkotmánybíróságnak azt kellett vizsgálnia,
hogy a visszaható hatályú jogi szabályozás a jelen esetben
alkotmányosnak tekinthetõ-e.

2. Az Alkotmánybíróság már több határozatában fog-
lalkozott az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében rögzített
jogállamiság elvével, illetve az ezzel szorosan összefüggõ
jogbiztonság követelményével, és ehhez kapcsolódva a
visszamenõleges hatályú jogi szabályozás tilalmával. Az
Alkotmánybíróság a kiszámíthatóság és az elõreláthatóság
követelményébõl vezette le a Jat. 12. § (1) bekezdésében is
szereplõ alkotmányos jelentõségû rendelkezés, a vissza-
menõleges hatályú jogi szabályozás tilalmának alkotmá-
nyos elvét. [34/1991. (VI. 15.) AB határozat (ABH 1991,
170.); 11/1992. (III. 5.) AB határozat (ABH 1992, 77.);
25/1992. (IV. 30.) AB határozat (ABH 1992, 131.);
28/1992. (IV. 30.) AB határozat; ABH 1992, 155.);
4/1992. (I. 28.) AB határozat (ABH 1992, 332.); 57/1994.
(XI. 17.) AB határozat, ABH 1994, 316.; 8/2005. (III. 31.)
AB határozat, ABH 2005, 102, 104.].

A Jat. 12. § (1) bekezdése értelmében „jogszabály a ki-
hirdetését megelõzõ idõre nem állapíthat meg kötelezett-
séget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogelle-
nessé”. A visszamenõleges hatályú jogi szabályozással
kapcsolatban kialakított alkotmánybírósági gyakorlat kö-
vetkezetes abban a tekintetben, hogy valamely jogszabály
akkor minõsülhet a visszaható hatályú jogalkotás tilalmá-
ba ütközõnek, ha (1) a jogalkotó kötelezettséget megálla-
pító, vagy valamely magatartást jogellenessé nyilvánító
jogszabályt visszamenõlegesen – kihirdetését megelõzõ
idõre – léptetett hatályba, vagy (2) a hatálybaléptetés nem
visszamenõlegesen történt ugyan, de a jogszabály rendel-
kezéseit – erre irányuló kifejezett rendelkezés alapján – a
jogszabály hatálybalépése elõtt létrejött jogviszonyokra is
alkalmazni kell [7/1992. (I. 30.) AB határozat; ABH 1992,
45, 48.].

A Jat. fent nevezett rendelkezésének az Alkotmány 2. §
(1) bekezdésével összefüggésben levezetett értelmezése
csak a jogalanyok helyzetét terhesebbé tevõ (ad malam

partem) jogalkotásra vonatkozik. A kizárólag jogot meg-
állapító, jogot kiterjesztõ, kötelezettséget enyhítõ, vagy
más, a jogszabály valamennyi címzettje számára a korábbi
jogi szabályozásnál egyértelmûen elõnyösebb szabályo-
zást elõíró jogszabály esetében – feltéve, hogy az így meg-
alkotott jogszabályok egyébként nem alkotmányellenesek,
illetve magasabb szintû jogszabályokkal nem ellentéte-
sek – a visszaható hatályú jogalkotás nem alkotmány-
ellenes.

A képviselõ-testület által alkotott rendelet a címzettek
szempontjából kedvezõnek (favorabilisnak) tekinthetõ,
ezért a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközés
miatt nem minõsíthetõ alkotmányellenesnek.

3. Az Alkotmánybíróságnak ezért vizsgálnia kellett,
hogy az Ör. magasabb szintû jogszabályok elõírásaival
összeegyeztethetõ-e, s így ezen az alapon alkotmányos-e.
Elsõként azt vizsgálta, hogy a képviselõ-testület jogosult
lett volna-e az Ör. alkalmazására megjelölt idõszak kezdõ
napján, 2001. január 1-én, ilyen tartalmú jogszabály meg-
alkotására.

A Ktv. 44/A. §-ának 2003. június 30. napjáig hatályos
szövege értelmében a községi önkormányzatok rendelet-
ben a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõik szá-
mára állapíthattak meg az érintett köztisztviselõ alapillet-
ményének 10%-át meg nem haladó mértékû illetmény-
kiegészítést a tárgyévre vonatkozóan. Ez a jog a községi
önkormányzatokat középfokú végzettségû köztisztvise-
lõik tekintetében nem illette meg. Vagyis az Ör.-ben a ren-
delet alkalmazására megjelölt kezdõ idõpontban az önkor-
mányzat képviselõ-testülete kizárólag a felsõfokú végzett-
séggel rendelkezõ köztisztviselõi számára állapíthatott
volna meg illetménykiegészítést, azt is 2001. január 1.
napjától 2003. június 30. napjáig csak a tárgyévre vonat-
kozóan.

A Tarpa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
testülete által alkotott Ör. tehát, a 2001. január 1. és 2003.
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június 30. közötti idõszakra vonatkozóan törvényi felha-
talmazás hiányában megalkotott, magasabb szintû jogsza-
bállyal ellentétes önkormányzati rendeletnek tekintendõ,
mivel a hatályos Ktv. szerint érvényesen nem alkothatta
volna meg a képviselõ-testület az Ör.-t. Erre a Ktv.
44/A. §-a csak 2003. július 1. napjától adott számára felha-
talmazást.

Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy
jogszabálysértõ helyzetet idézett elõ az önkormányzat az-
által, hogy korábbi helytelen gyakorlatát, amely abban állt,
hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselõi számára illet-
ménykiegészítést – a Ktv. rendelkezéseitõl eltérõen – ren-
deletalkotás nélkül állapított meg, illetõleg, hogy közép-
fokú végzettségû köztisztviselõit 2001. január 1. és 2003.
június 30. között illetménykiegészítésben részesítette, az
Ör. megalkotásával kívánta korrigálni.

Az Alkotmánybíróság szerint a már lezárt költségvetési
évet, illetve éveket, érintõ, kifizetési jogcímeket utólago-
san létrehozó, a Ktv. változó szabályainak megfelelõ kifi-
zetéseket utólagosan legalizáló jogszabályalkotás alkot-
mánysértõ.

A fent leírtak alapján az Alkotmánybíróság megállapí-
totta, hogy az Ör. 2. § (1) bekezdésének „de rendelkezéseit
2001. január 1. napjától kell alkalmazni” szövegrésze
magasabb szintû jogszabályokkal ellentétes, így az sérti az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését, ezért azt a jelen határo-
zat kihirdetése napjával megsemmisíti.

Az Ör. fent megjelölt szövegrészének megsemmisítése
a polgármesteri hivatal középfokú végzettséggel rendel-
kezõ köztisztviselõi számára már teljesített kifizetéseket
– az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
43. § (2) bekezdése alapján – nem érinti.

4. Tarpa Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete az Ör.-ben úgy rendelkezett, hogy „a jelen ren-
delet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti min-
den olyan önkormányzati rendelkezés, amely a jelen ren-
delettel azonos szabályozást tartalmaz” [Ör. 2. § (2) bekez-
dés]. A közigazgatási hivatal vezetõje szerint ez a szabá-
lyozás ellentétes a Jat. 13. §-ában, valamint az R. 9. §
(1) bekezdésében foglaltakkal.

Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy az R.-t 2008.
január 1. napjával az egyes jogszabályok és jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 1. § (2) bekezdése hatályon kívül he-
lyezte, ezért az Ör. hivatkozott rendelkezése R.-nek való
megfelelését nem vizsgálta.

Az Alkotmánybíróság a közigazgatási hivatal által
benyújtott iratok alapján megállapította, hogy az önkor-
mányzatnak nem volt az Ör.-rel azonos szabályozást tar-
talmazó korábbi rendelete, mivel az önkormányzat jogsza-
bálysértõ magatartása éppen abban áll, hogy a polgármes-
teri hivatal középfokú végzettségû köztisztviselõinek
korábban már teljesített illetménykiegészítési kifizetések
jogi alapját utólag, az Ör. visszamenõleges hatályú megal-
kotásával teremtette meg. Vagyis az Ör. hivatkozott ren-
delkezése tartalom nélküli.

Mindettõl eltekintve azonban az Alkotmánybíróság
álláspontja szerint az a jogalkotói gyakorlat, amely a jog-
szabály megalkotásánál félrevezetõen, a jogalkalmazók és
a jogkeresõk számára nem egyértelmûen jelöli meg a hatá-
lyon kívül helyezett jogszabályokat, nem elégíti ki az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogbiz-
tonság, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó normavilá-
gosság követelményét.

„A jogbiztonság megköveteli ugyanis, hogy mind a jog-
alkalmazó, mind pedig az állampolgár mindenkor ismer-
hesse a hatályos jogot. Nem elfogadható, ha valamely ren-
delkezés hatályos szövegét csak a teljes hatályos joganyag
sokrétû egybevetése alapján lehet megállapítani”
[11/1994. (III. 2.) AB határozat, ABH 1994, 399, 401.].

A fenti indokok alapján az Alkotmánybíróság az Ör.
2. § (2) bekezdését is alkotmányellenesnek találta, ezért
megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság a jelen határozat Magyar Köz-
lönyben történõ közzétételét az Alkotmánybíróságról
szóló 1989. évi XXXII. törvény 41. §-a alapján rendelte el.

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 653/H/2008.

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2008. KPJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Köz-
igazgatási és Polgári Jogegységi Tanácsa a 2008. novem-
ber 17. napján tartott nem nyilvános ülésén a Közigazgatá-
si Kollégium vezetõje által indítványozott jogegységi eljá-
rásban meghozta a következõ

határozatot:

Nem illeti meg a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 233. § (1) bekezdése
alapján a fellebbezési jog a közigazgatási határozat végre-
hajtásának felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen a
közigazgatási hatósági eljárás olyan ügyfelét, aki (amely)
a végzés meghozatalának idõpontjában a közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálata iránti perbe még nem
avatkozott be, mivel a végzés reá rendelkezést nem tartal-
maz.
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INDOKOLÁS

I.

A Legfelsõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának ve-
zetõje a joggyakorlat továbbfejlesztése és az egységes ítélke-
zési gyakorlat biztosítása érdekében a bíróságok szervezeté-
rõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továb-
biakban: Bszi.) 31. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint
32. §-ának (1) bekezdése alapján jogegységi eljárás lefolyta-
tását, valamint jogegységi határozat meghozatalát indítvá-
nyozta abban a jogkérdésben, hogy megilleti-e a fellebbezési
jog a Pp. 233. § (1) bekezdés alapján a közigazgatási határo-
zat végrehajtásának felfüggesztése tárgyában hozott végzés
ellen a közigazgatási hatósági eljárás olyan ügyfelét, aki
(amely) a végzés meghozatalának idõpontjában a közigazga-
tási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perbe nem avat-
kozott be, de a határozat végrehajtásának felfüggesztését el-
rendelõ végzés jogerõs határozattal megszerzett jogának gya-
korlását akadályozza.

Az indítványozó a jogegységi határozat meghozatalá-
nak szükségességét azzal indokolta, hogy közigazgatási
perekben a bíróság a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 110. § (1) bekezdése és a
Pp. 332. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási határozat
végrehajtását rendszerint azt megelõzõen függeszti fel,
mielõtt a közigazgatási eljárás ellenérdekû ügyfele a hatá-
rozat bírósági felülvizsgálata iránti per megindulásáról tu-
domást szerzett volna, illetve a beavatkozási szándékát a
bíróságnak bejelentette volna. A Pp. 332. § (4) bekezdése
szerint a bíróságnak a végrehajtás felfüggesztését elrende-
lõ végzése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, a
Ket. 110. § (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a
végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határoza-
ton alapuló jogok gyakorlására is. Ha az ügyfél a közigaz-
gatási hatóság intézkedése folytán értesül joggyakorlásá-
nak (pl. építkezési jogának) felfüggesztésérõl, a végrehaj-
tást felfüggesztõ végzés ellen ilyen esetekben beavatkozá-
si szándékának bejelentésével egyidejûleg, vagy attól füg-
getlenül is nyújt be fellebbezést.

Jogértelmezési kérdést vet fel, hogy a perbe még be nem
avatkozott ügyfél a részére jogot megállapító közigazgatá-
si határozat végrehajtását felfüggesztõ végzés ellen élhet-e
fellebbezéssel a Pp. XX. fejezetének speciális szabálya hi-
ányában az általános szabályok szerint a Pp. 233. § (1) be-
kezdése alapján.

A Legfelsõbb Bíróság ítélkezõ tanácsai – bár nem telje-
sen azonos tényállás mellett – a felvetett jogkérdésben lát-
szólag egymásnak ellentmondó álláspontot fejtettek ki és a
közigazgatási perekben eljáró bírák is eltérõ megoldásokat
alkalmaznak.

A Legfelsõbb Bíróság Kpkf.II.39.301/2006. számú ha-
tározatában kifejtette, hogy „a beavatkozni kívánó sze-
mély attól az idõponttól válik a peres eljárás résztvevõjé-
vé, amikor a beavatkozását a bíróság megengedi és csak
ettõl az idõponttól illetik meg a Pp. 57. § (1) bekezdésében

írt jogosultságok. Ebbõl következik, hogy a beavatkozóval
a Pp. 57. § (2) bekezdése alapján csak a beavatkozás meg-
engedését követõen hozott határozatokat kell közölni és
csak az így közölt határozatok ellen van a Pp. 233. § (1) be-
kezdése alapján fellebbezési joga.”

Ezzel szemben a Legfelsõbb Bíróság
Kpkf.IV.37.460/2007/2. számú határozatában úgy foglalt
állást, hogy a Pp. „a fellebbezési jogosultságot nem kizáró-
lag a fél és a beavatkozó számára biztosítja, hanem annak
is, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés
reá vonatkozó része ellen. A végrehajtás felfüggesztésérõl
való döntés ... a kft-re – mint a gyógyszer forgalomba ho-
zatali engedély jogosultjára – tartalmaz rendelkezést, jo-
gosultságait, kötelezettségeit érinti, így a fellebbezés hiva-
talbóli elutasításának nincs helye”.

A civilisztikai eljárási gyakorlat is tartalmaz olyan jog-
eseteket, melyekben a bíróság megállapította, hogy a per-
ben nem álló egyéb érdekelt fellebbezéssel élhet (BH
2003/253.), illetve kizárta az eljárásból azt, aki anyagi jogi
érintettség alapján nyújtott be fellebbezést olyan határozat
ellen, amely rá konkrét rendelkezést nem tartalmazott.
(BH 1996/337.)

Közigazgatási perekben különös jelentõsége van a fel-
vetett jogkérdésben hozott egyértelmû döntésnek, mivel az
jelentõs kihatással van arra, hogy a perben sem félként,
sem beavatkozóként részt nem vevõ ügyfélnek vannak-e
további perbeli jogosítványai. Így pl. kell-e részére kézbe-
síteni az eljárás során hozott határozatokat [Pp. 219. §
(5) bekezdés], benyújthat-e felülvizsgálati kérelmet [Pp.
270. § (2) bekezdés] stb.

II.

A jogegységi tanács ülésén a legfõbb ügyész képviselõ-
je kifejtette, hogy a közigazgatási határozat végrehajtásá-
nak felfüggesztése a közigazgatási eljárás ellenérdekû
ügyfelére rendelkezést nem tartalmaz, ezért a Pp. 233. §
(1) bekezdése alapján a fellebbezés jog nem illeti meg, ha a
közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztése
idõpontjában a határozat felülvizsgálata iránti perbe nem
avatkozott be.

III.

Az indítványozó közigazgatási perben hozott végzés el-
leni fellebbezési jog biztosításával kapcsolatban kezdemé-
nyezte jogegységi határozat meghozatalát. Közigazgatási
perben a Pp. 324. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint
az I–XIV. fejezetben foglalt általános szabályokat a
XX. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az in-
dítvány szempontjából meghatározó általános eljárási sza-
bályokat a Pp. 233. § (1) bekezdése tartalmazza, amely
szerint az elsõfokú bíróság határozata ellen – amennyiben
a törvény ki nem zárja – fellebbezésnek van helye. Felleb-
bezéssel élhet a fél, a beavatkozó, végül az, akire a határo-
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zat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó ré-
sze ellen.

A Pp. XX. fejezete a végzés elleni fellebbezésre nem
tartalmaz az általánostól eltérõ szabályokat, ezért a 233. §
(1) bekezdésének rendelkezése alapján kell a közigazgatá-
si határozat végrehajtásának felfüggesztése tárgyában ho-
zott végzés elleni fellebbezési jogról is állást foglalni.

Az irányadó tényállás szerint a közigazgatási eljárásban
ellenérdekû ügyfél jóhiszemûen szerzett jogának gyakor-
lását is felfüggeszti a bíróság a közigazgatási határozat
végrehajtásának felfüggesztését elrendelõ végzésével. Így
pl. a jogerõs engedély birtokában megindult építkezés le-
állítását, a már folytatott kereskedelmi tevékenység felfüg-
gesztését stb. jelenti a bíróság határozata.

Ha a közigazgatási eljárás ellenérdekû ügyfele a köz-
igazgatási per megindulását követõen annak sem félként,
sem beavatkozóként nem résztvevõje, a Pp. 233. § (1) be-
kezdés alapján azt kell vizsgálni, hogy fellebbezéssel él-
het-e azon a jogalapon, hogy a határozat reá rendelkezést
tartalmaz.

A közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztõ
végzés arról rendelkezik, hogy az alperes jogerõs döntése
nem hajtható végre, a közigazgatási eljárás ellenérdekû
ügyfelére rendelkezést nem tartalmaz. A Pp. 233. § (1) be-
kezdése kiterjesztõen nem értelmezhetõ, mivel a kiterjesz-
tõ értelmezés a (közigazgatási) perben olyan személynek
is eljárásbeli jogokat biztosítana, aki a pernek nem részese,
illetve, aki a perbe beavatkozni sem kíván. A kiterjesztõ
értelmezés esetén a határozatot a Pp. 219. § (5) bekezdése
alapján részére kézbesíteni kellene, továbbá a Pp. 270. §
(2) bekezdés alapján felülvizsgálati kérelem benyújtását is
lehetõvé kellene tenni.

Nem vitatható, hogy a közigazgatási eljárás ellenérdekû
ügyfelének a közigazgatási határozat végrehajtásának fel-
függesztése jogsérelmet okozhat, ezért a határozat ellen a
jogorvoslatot részére biztosítani szükséges. A jogorvoslati
lehetõség azonban nem a Pp. általános szabályainak kiter-
jesztõ és ezért jogellenes alkalmazása, hanem a XX. feje-
zet speciális rendelkezései alapján biztosítható.

Közigazgatási perben a Pp. 332. § (5) bekezdése a be-
avatkozásra az általános szabályoktól eltérõ rendelkezést
tartalmaz, amely szerint, ha a közigazgatási eljárásban el-
lenérdekû fél is szerepelt, a bíróság értesíti õt a beavatko-
zás lehetõségérõl. Ez a rendelkezés nem ad mérlegelési le-
hetõséget a bíróság számára a beavatkozás megengedésé-
re, a közigazgatási eljárás ellenérdekû ügyfelének jogi ér-
dekeltségét a törvény vélelmezi. A közigazgatási eljárás
ellenérdekû ügyfelét a beavatkozás lehetõsége ezért ex le-
ge megilleti, bár a megengedésrõl a bíróságnak ebben az
esetben is határozatot kell hoznia.

A Pp. 332/C. §-a értelmében közigazgatási perben a
perindítás hatályai a bíróságnak a 332. § szerint megtett in-
tézkedésekrõl szóló értesítésének az alperessel való közlé-
sével állnak be, ezért a 332. § (5) bekezdésében foglalt ér-
tesítési kötelezettség is a perindítás hatályainak beálltát
megelõzõen terheli a bíróságot. A Pp. 332. § (5) bekezdése
a bíróság intézkedésére határidõt nem állapít meg. A köz-
igazgatási eljárás ellenérdekû ügyfele számára a beavatko-

zás lehetõségét azt megelõzõen biztosítani kell, hogy a bí-
róság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüg-
gesztésérõl határozatot hozna. A Pp. 332. § (3) bekezdés-
ben foglalt elintézési határidõ nem foszthatja meg az ellen-
érdekû felet beavatkozási jogának gyakorlásától. A köz-
igazgatási perben a bíróság a Pp. 332. § (3)–(5) bekezdé-
seinek alkalmazása során akkor jár el helyesen, ha a köz-
igazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztése tár-
gyában hozott döntését megelõzõen rövid határidõ tûzésé-
vel értesíti az ellenérdekû felet a beavatkozás lehetõségé-
rõl és csak a határidõ letelte után, a beavatkozásról való
döntést követõen hoz határozatot a közigazgatási határo-
zat végrehajtásának felfüggesztésérõl. Ezzel a közigazga-
tási határozat végrehajtásának felfüggesztésével érintett
ellenérdekû félnek is biztosítja a jogorvoslati lehetõséget.
Ha a bíróság az ex lege beavatkozási joggal rendelkezõ el-
lenérdekû ügyfél beavatkozási kérelmét – bármely okból –
mégis elutasítaná, a Pp. 56. § (3) bekezdése alapján a be-
avatkozó fellebbezéssel élhet, és ennek jogerõs elintézésé-
ig a perben részt vehet.

Mindezekre figyelemmel a jogegységi tanács a bírósági
jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében
(Bszi. 27. §) a rendelkezõ részben foglaltak szerint határo-
zott, és határozatát a Bszi. 32. § (4) bekezdése alapján a
Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2008. november 17.

Dr. Kaposvári Bertalan s. k.,
tanácselnök

Dr. Kozma György s. k., Bauer Jánosné dr. s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Kaszainé

dr. Mezey Katalin s. k., Dr. Buzinkay Zoltán s. k.,
bíró bíró

Tamáné

Dr. Bella Mária s. k., dr. Nagy Erzsébet s. k.,
bíró bíró

Utasítások

Az önkormányzati miniszter
13/2008. (HÉ 50.) ÖM

utasítása
a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi

ellenõrzés rendszerérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 145/A–C. §-aiban foglaltakra te-
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kintettel az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiak-
ban: Minisztérium) folyamatba épített, elõzetes és utóla-
gos vezetõi ellenõrzése rendszerérõl kiadom a következõ

utasítást:

1. A Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzataira, va-
lamint hivatali szervezetére (a továbbiakban: Igazgatás)
vonatkozóan a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ve-
zetõi ellenõrzéssel (a továbbiakban: FEUVE) összefüggõ
feladatokat e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint ha-
tározom meg.

2. Az ellenõrzési nyomvonalat az 1. számú melléklet, a
kockázatkezelés rendjét a 2. számú melléklet, a szabályta-
lanságok kezelésének szabályait a 3. számú melléklet tar-
talmazza.

3. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

*A melléklet szövege fellelhetõ a Hivatalos Értesítõ 50. számában.

Az önkormányzati miniszter
14/2008. (HÉ 50.) ÖM

utasítása
a belföldi reprezentációról

A belföldi reprezentációs költségek racionalizálása és
felhasználásuk egységesítése érdekében kiadom az alábbi

utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed az Önkormányzati Mi-
nisztérium (a továbbiakban: ÖM) hivatali szervezeteire
(a továbbiakban: hivatali egységek); a miniszter irányítása
alá tartozó önálló szervezetekre (a továbbiakban: önálló
szervek); valamint a miniszter közremûködésével irányí-
tott – a Kormány területi államigazgatási szerveiként mû-
ködõ – közigazgatási hivatalokra; továbbá a miniszter ta-
nácsadó testületeire (a továbbiakban együtt: szervek).

2. Az ÖM szervek belföldi reprezentációs elõirányzatát
az 1. mellékletben felsorolt vezetõk a beosztásukkal, szak-
mai feladatukkal kapcsolatos vendéglátás költségeire – az
ott meghatározott keret összegéig – használhatják fel.

3. A vezetõi reprezentáció mellett a belföldi reprezentá-
ció részeként az ünnepségekkel, kiemelt rendezvényekkel
kapcsolatos fogadásra és vendéglátásra felszámítható, il-

letve felhasználható költségnormákat a 2. melléklet tartal-
mazza.

4. A minisztérium igazgatását érintõen a 2. mellékletben

hivatkozott, az elszámolhatóság szempontjából az ünnep-
ségnek és a kiemelt rendezvénynek kizárólag a minisztéri-
um elsõ és második féléves (éves) jóváhagyott munka-
programjának részét képezõ, a miniszter jóváhagyásával, a
közjogi és koordinációs szakállamtitkár egyetértésével ki-
adott „Minisztériumi ünnepség- és rendezvény-
terv”-ben (a továbbiakban: Terv) felsoroltak számolhatók
el. A Tervben rögzített valamennyi rendezvénynél szere-
peltetni kell a 2. mellékletnek megfelelõ besorolást és a be-
sorolás szerinti normatíva figyelembevételével kalkulált
és tervezett reprezentációs költséget. A Tervet az ÖM Hu-
mánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály készíti el (a be-
sorolásra, valamint a kalkulált és tervezett reprezentációs
költségekre vonatkozó részét az ÖM Pénzügyi Erõfor-
rás-gazdálkodási Fõosztály visszaigazolása alapján) össz-
hangban a minisztérium munkaprogramjának részét képe-
zõ „Eseménynaptárral”. A Terven kívül esõ rendezvények
fogadási és vendéglátási költségei csak az azt összehívó
vezetõ 1. mellékletben meghatározott reprezentációs kere-
tének terhére számolhatók el. Különösen indokolt esetben
egyedi kérelemre, a Tervben nem szereplõ rendezvény ter-
vezett reprezentációs költségei alapján a megrendelést és a
költségeknek a 2. mellékletben foglalt normák alapján való
elszámolását a miniszter engedélyezheti.

5. Az önálló szervek és a közigazgatási hivatalok veze-
tõi, az 1. mellékletben nem szereplõ vezetõk körére a bel-
földi reprezentációs keret felhasználási jogosultságot és az
alkalmazható keretek összegét, valamint a 2. mellékletben

a fogadási és vendéglátási költségnormákat, azok felhasz-
nálásának rendjét, az irányításuk alá tartozó területre – a
mellékletben szereplõ normaösszegeken belül a jelen uta-
sítással összhangban – belsõ szabályzatban határozzák
meg.

6. Az ünnepségekkel, kiemelt rendezvényekkel kapcso-
latos fogadás és vendéglátás költségnormája a vezetõi rep-
rezentáció kerete terhére túlléphetõ.

7. Reprezentáció keretében ajándék kizárólag az adó-
zással kapcsolatos hatályos jogszabályok rendelkezései-
nek figyelembevételével, az 1. mellékletben meghatáro-
zott vezetõi reprezentációs keret terhére adható.

8. A vezetõi reprezentáció felhasználását minden érin-
tett köteles legkésõbb a tárgynegyedév utolsó munkanap-
jáig az ÖM szervek pénzügyi szervezetének számla (bi-
zonylat) megküldésével igazolni. Az ÖM-szervek pénz-
ügyi szervezete a bizonylatok befogadását követõen intéz-
kedik a reprezentációs költségek megtérítésérõl. Számla-
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ként a számviteli és az általános forgalmi adóról szóló tör-
vények elõírásainak megfelelõen kiállított bizonylat fo-
gadható el. A számlát, az ÖM Igazgatása, 1051 Budapest,
József Attila u. 2–4. nevére kell kiállítani.

9. Az ünnepségekkel, kiemelt rendezvényekkel kapcso-
latos fogadási és vendéglátási költségnorma (valamint an-
nak a vezetõi reprezentációs keret terhére való túllépése)
alapján felhasznált költségek elszámolása számla ellené-
ben történik. A 2. mellékletben felsorolt rendezvények ese-
tében a rendezvény tervezett idõpontját megelõzõen
igénybejelentõ lapot (3. melléklet) kell kitölteni és pénz-
ügyi ellenjegyzés céljából megküldeni a kifizetést teljesítõ
szervezeti egység részére. A kifizetéshez a 4. melléklet

szerinti elszámolólapot kell benyújtani, amelyhez csatolni
kell az elszámolás alapjául szolgáló számlákat, továbbá a
rendezvényen ténylegesen részt vevõk névsoráról készült
jelenléti ívet, regisztrációt. A teljesítés igazolására a
4. melléklet záradékának kitöltésével a rendezvényt kezde-
ményezõ és lebonyolító szervezeti egység vezetõje (meg-
rendelõ) által kijelölt személy jogosult. Amennyiben az el-

számolás bármilyen okból nem teljes vagy nem megfelelõ,
úgy – a pótlás 15 napon belüli elmaradása esetén – a ren-
dezvény költségei az azt összehívó vezetõ reprezentációs
keretét terhelik.

10. A 4. pontban meghatározott tárgyévi elsõ féléves
Tervet az ÖM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosz-
tálynak minden év január 15-ig, a tárgyévi második fél-
éves Tervet minden év július 15-ig kell elkészítenie.

11. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ez-
zel egyidejûleg a belföldi reprezentációról szóló 5/2007.
(BK 9.) ÖTM utasítás hatályát veszti.

12. Az utasítás hatálybalépését követõ 60. napig el kell
készíteni, illetve felül kell vizsgálni az 5. pontban megha-
tározott belsõ szabályzatot.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz

A belföldi reprezentáció részeként a vezetõi reprezentáció felhasználására jogosultak köre,
a keretek összegei

1. Miniszter 70 000 Ft/hó

2. Államtitkár
OKF fõigazgatója

30 000 Ft/hó

3. Szakállamtitkárok
Közigazgatási hivatalok vezetõi
ÖM kabinetfõnök

20 000 Ft/hó

4. Minisztériumi fõosztályvezetõk és fõosztályvezetõ jogállású vezetõk, akik e mellékletben
szervezetvezetõi elnevezéssel nem szerepelnek
Az önálló szervek vezetõje, aki e mellékletben szervezetvezetõi elnevezéssel nem szerepel
Államtitkár titkárságának vezetõi
Miniszteri fõtanácsadó, politikai fõtanácsadó

10 000 Ft/hó

5. Minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesek
Szakállamtitkárok titkárságainak vezetõi
Az önálló szervek vezetõjének helyettese(i), akik e mellékletben szervezetvezetõi elnevezéssel
nem szerepelnek
Miniszteri tanácsadó, politikai tanácsadó

8 000 Ft/hó

6. Osztályvezetõ 5 000 Ft/hó



2. melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz

Az ünnepségekhez, kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó fogadási és vendéglátási normák

1. Ünnepségek és kiemelt rendezvények alkalmával, ha

a) miniszter ad fogadást 4000 Ft/fõ

b) államtitkár, szakállamtitkár, Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója
ad fogadást

3000 Ft/fõ

c) hivatalvezetõ, kirendeltségvezetõ, igazgatásiszerv-vezetõ, állami fõépítész által adott
fogadás alkalmával

2000 Ft/fõ

2. Sajtófogadás, valamint a többi ünnepség, illetve rendezvény esetén (amennyiben az
ünnepség, illetve rendezvény az elismerések átadásával egybekötött, úgy az elismerésben
részesültek és az általuk meghívott vendégek után)

2000 Ft/fõ

3. Nyugdíjas-találkozók alkalmával az évente egy alkalommal rendezett találkozóra
meghívott ÖM-nyugdíjasok után

500 Ft/fõ

4. Miniszter, államtitkár, szakállamtitkárok, velük azonos jogállású vezetõk által
rendszeresen tartott vezetõi munkaértekezlet maximum hetente egy alkalommal

500 Ft/fõ

5. A miniszter által összehívott Kormány- Önkormányzatok Egyeztetõ Fóruma ülése
havonta maximum egy alkalom

2200 Ft/fõ

6. Az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács ülése alkalmanként (éves szinten 5-6 alkalom) 780 Ft/fõ

7. Az országgyûlési, az önkormányzati, az európai parlamenti, az országos népszavazási
és a kisebbségi választásokkal kapcsolatos rendezvények alkalmával, ha

a) min. 4 órás a rendezvény 500 Ft/fõ

b) min. 4 órás az OVB-ülés 2000 Ft/fõ

c) min. 8 órás a rendezvény (egy fõétkezéssel) 4000 Ft/fõ

d) Választási Fõosztály által szervezett 12 órás a rendezvény 4000 Ft/fõ

e) kihelyezett a rendezvény (fõétkezésenként) 4000 Ft/fõ

számítható fel a meghívottak után.

3. melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz

Igénybejelentõ lap rendezvények költségeinek elszámolásához

1. A rendezvényt kezdeményezõ és lebonyolító szervezet vezetõje:
2. A rendezvény megnevezése, célja:
3. A rendezvény helye, tervezett idõpontja:
4. A résztvevõk köre, tervezett létszáma:
5. A rendezvény …/2008. (…) ÖM utasítás 2. melléklete (pont/alpont) szerinti besorolása:
6. A rendezvényhez igényelt költségnorma (Ft/fõ):
7. A rendezvény költségnormák alapján elszámolható költsége:
8. A rendezvény tervezett összköltsége:

Dátum:

P. H.

……………………………………
igénylõ aláírása

A 2. pontban megnevezett rendezvény költségigénylését elfogadom, annak szervezését engedélyezem:

…………………………………… ……………………………………
ellenjegyzõ kötelezettségvállaló
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4. melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz

Rendezvények költségeinek elszámolása

1. A rendezvényt kezdeményezõ és lebonyolító szervezet vezetõje:

2. A rendezvény megnevezése, célja:

3. A rendezvény helye, idõpontja:

4. A tényleges résztvevõk létszáma:

5. A rendezvény …/2008. (…) ÖM utasítás 2. melléklete szerinti besorolása:

6. A rendezvény tervezett összköltsége:

7. A rendezvény tényleges összköltsége:

8. Mellékelt számlák száma: ……..db, összesen: ……………

Dátum:

P. H.

……………………………………
igénylõ aláírása

Teljesítésigazolási záradék

A 2. pontban szereplõ rendezvény 3. pontban jelölt helyen és idõben való megtörténtét, 4. pontban hivatkozott tényle-
ges létszámát, valamint a rendezvényre megrendelt termékek szállításának és felszolgálásának teljesítését igazolom.

……………………………………………
szakmai teljesítést igazoló aláírása
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II. rész
Önkormányzat

Pályázati lehetõségek

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
pályázatai

KMOP-2008-2.3.1/B – Közösségi közlekedés elõny-
ben részesítése

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu

A pályázók köre: helyi önkormányzatok, területfejlesz-
tési önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulá-
sok, a központi költségvetési szervek és intézményeik stb.

A támogatás célja (többek között): a konstrukció kereté-
ben támogatandó a közlekedési rendszerek elektronizálá-
sa, az utasforgalom kiszolgálásának és tájékoztatásának
fejlesztése, forgalomirányítási rendszerének és forgalom-
technikai eszközeinek fejlesztése. A megvalósuló intézke-
dések célja a környezet megóvása, a forgalmi torlódások
– ezáltal az eljutási idõk – csökkentése és a közösségi köz-
lekedés attraktivitásának növelése kell hogy legyen. A ré-
gió versenyképességéhez és a lakosság mobilitási igényé-
nek kiszolgálásához – a közúti közlekedés mellett –
szükség van alternatív, környezetkímélõ közlekedési
módok biztosítására is.

Részcélok: a közösségi közlekedés elõnyben részesíté-
sét, attraktivitásának fokozását segítõ új forgalomirányítá-
si rendszerek kiépítése vagy már mûködõ rendszerek fej-
lesztése; az elõnyben részesítés forgalomtechnikai eszkö-
zeinek fejlesztése, elkülönített tömegközlekedési folyo-
sók, buszkorridorok kialakítása.

A támogatás mértéke: a rendelkezésre álló forrás össze-
ge 857 millió forint.

Beadási határidõ: 2009. január 14.

Pályázati csomag: www.nfu.hu/content/57.
A pályázatról érdeklõdni lehet: Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22. Tele-
fon: (40) 638-638, (1) 474-9180, fax: (1) 474-9191.

E-mail: nfu@nfu.gov.hu.
Pro Régió Ügynökség, Közép-magyarországi Regioná-

lis Fejlesztési és Szolgáltató Kht. 1146 Budapest, Hermina
út 17. Telefon: (1) 471-8955, fax: (1) 471-8975.

E-mail: proregio@proregio.hu.

TÁMOP-3.1.4. KMR – „Kompetenciaalapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés – innovatív intézményekben”

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu

A pályázók köre: pályázhatnak közoktatási intézmé-
nyek fenntartói, önkormányzatok, önkormányzati társulá-
sok, egyházak, nonprofit szervezetek, költségvetési
szervek.

A támogatás célja (többek között): a pályázat alapvetõ
célja a sikeres munkaerõ-piaci alkalmazkodáshoz szüksé-
ges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgá-
ló képességek fejlesztése és kompetenciaalapú oktatás el-
terjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzá-
járul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdeké-
ben a pályázat a kompetenciaalapú oktatás módszertaná-
nak és eszközeinek széles körû elterjesztését célozza, a pe-
dagógusok módszertani kultúrájának korszerûsítését, a ta-
nulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre
szabott fejlesztését és megerõsítését, a rendszerben
meglévõ szelektív hatások mérséklésével, valamint az
egyenlõ hozzáférés és esélyegyenlõség szempontjainak
érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív
programok keretében megvalósuló infrastrukturális fej-
lesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi,
módszertani) fejlesztésekkel annak érdekében, hogy azok
egymás hatásait erõsítve, komplex módon járuljanak
hozzá az oktatás minõségének javulásához.

A támogatás mértéke: a rendelkezésre álló forrás össze-
ge: 1 470 314 624 forint.

Beadási határidõ: 2009. február 16.
Pályázati csomag: www.nfu.hu/content/57.
A pályázatról érdeklõdni lehet: Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22. Tele-
fon: (40) 638-638, (1) 474-9180, fax: (1) 474-9191.

E-mail: nfu@nfu.gov.hu.
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ

Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari János utca 5. Telefon:
(1) 301-3200, fax: (1) 301-3220.

TÁMOP-3.2.3/08/2/KMR – A közmûvelõdés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu

A pályázók köre: jelen pályázati kiírás keretében az
alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorci-
umban: közmûvelõdési intézmények vagy fenntartóik; il-
letve a közmûvelõdési feladatellátásra a helyi önkormány-
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zattal közmûvelõdési megállapodást kötõ szervezetek –
beleértve a roma közösségi házakat vagy ezek fenntartóit.

A támogatás célja (többek között): a konstrukció célja a
közoktatási rendszer hatékonyságának a közmûvelõdés
eszközeivel való javítása, ennek keretében a gyermek- és
ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató
és kiegészítõ új tanulási formákba, nem formális, informá-
lis tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos
helyzetû csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó
tanulás folyamatába különös jelentõséggel bír azokon a
településeken, ahol a formális, intézményes megoldások
nem vagy csak rossz hatásfokkal mûködnek.

A konstrukció mindezt a közmûvelõdési intézmények
és szervezetek nem formális és informális oktatási-nevelé-
si szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén
valósítja meg.

A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkal-
massá tétele az „új” tanulási formák alkalmazására a gyer-
mek és ifjúsági korosztály számára, eredménye pedig ezen
tanulási formák elterjesztése, a látogatottság növelése, a
formális oktatás hatékonyságának növelése. Ennek hatása-
ként hosszabb távon jobb iskolai eredmények és kisebb
lemorzsolódás várható a programokba bevont gyermekek
körében.

A támogatás mértéke: a rendelkezésre álló forrás össze-
ge 445 119 145 forint.

Beadási határidõ: 2009. január 12.
Pályázati csomag: www.nfu.hu/content/1385.
A pályázatról érdeklõdni lehet: Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22. Tele-
fon: (40) 638-638, (1) 474-9180, fax: (1) 474-9191.

E-mail: nfu@nfu.gov.hu.
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ

Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari János utca 5. Telefon:
(1) 301-3200, fax: (1) 301-3220.

TIOP-2.1.3/08/1. – Aktív kórházi ellátásokat kiváltó
járóbeteg-szolgáltatások fejlesztésére

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu

A pályázók köre:
– ahol többszakmás aktív fekvõbeteg-szakellátás mûkö-

dött, és legkésõbb 2007. április 1-jétõl megszûnt, vagy
– az egészségügyi szolgáltatónak OEP által finanszíro-

zott csak egy szakmára kiterjedõ, maximum 20 ágyas aktív
kapacitása van, vagy

– amennyiben jelenleg többszakmás aktív fekvõbe-
teg-szakellátása van, és vállalja, hogy legkésõbb a beruhá-
zás befejezéséig a 2. pontban foglaltakat teljesíti (lásd pá-
lyázati útmutató 23. számú melléklete).

A jelen pályázati konstrukcióból szakkórházak fejlesz-
tése nem támogatott.

A támogatás célja (többek között): a pályázat alapvetõ
célja az emelt szintû járóbeteg-szakellátás elérhetõségé-
nek biztosítása. Átfogó célok:

– az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés terü-
leti kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek
csökkentése,

– a kórházi ellátást kiváltó szolgáltatások magas színvo-
nalú biztosítására alkalmas infrastruktúra megteremtése,

– a definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgál-
tatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egy-
másra épülõ és egymást kiegészítõ szolgáltatások/tevé-
kenységek integrációjával érünk el,

– a munkavállalók munkaerõ-piaci esélyeinek javítása,
a munkavégzõ-képesség gyors helyreállítása a betegségek
megelõzésével, korai felismerésével,

– a térségek versenyképességének, népességmegtartó
képességének megõrzéséhez szükséges feltételek biztosí-
tása az egészségügyi fejlesztésekkel.

A támogatás mértéke: a rendelkezésre álló forrás össze-
ge 2700 millió forint.

Beadási határidõ: 2009. január 16.
Pályázati csomag: www.nfu.hu/content/57.
A pályázatról érdeklõdni lehet: Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22. Tele-
fon: (40) 638-638, (1) 474-9180, fax: (1) 474-9191.

E-mail: nfu@nfu.gov.hu.
Strukturális Alapok Programiroda 1055 Budapest, Kos-

suth Lajos tér 13–15. Telefon: (1) 354-5399, fax: (1)
301-3197.

E-mail: strapi@strapi.hu.
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V. rész
Közlemények

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
közleménye

a Nyugat-dunántúli Régió
regionális szempontból hátrányos helyzetû

kistérségeinek kijelölésérõl

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § alapján a 95/2008.
(XI. 26.) NYDRFT határozatával az alábbi kistérségeket
regionális szempontból hátrányos helyzetû kistérségekké
nyilvánítja 2010. december 31-ig:

– Téti,
– Celldömölki,
– Lenti,
– Pannonhalmai,
– Csornai.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács dön-
tését a 2011–2013. évekre vonatkozóan legkésõbb 2010.
november 30-ig felülvizsgálja.

Balogh József s. k.,
elnök

Ügyészségi szolgálati igazolvány
érvénytelenítése

Dr. Sashalmi Árpád egri városi ügyészségi ügyész elve-
szített 011390., dr. Kelecsényi Mónika Klára budapesti I.
és XII. kerületi ügyészségi ügyész 012871., Szekeres And-
rea legfõbb ügyészségi tisztviselõ elveszített 100125.,
Gyenes Ibolya fõvárosi fõügyészségi írnok eltulajdonított
120940., Vajvoda Jánosné tatabányai városi ügyészségi
tisztviselõ 100579., valamint Lencsés Ferencné esztergo-
mi városi ügyészségi írnok 120774. sorszámú szolgálati
igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi,
Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

Dr. Miks Antal s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész
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VI. rész
Hivatalos értesítõ

pályázati felhívásokról

Besnyõ Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályáztató: Besnyõ Község Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete.

Közigazgatási szerv: Besnyõ Község Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala.

Munkakör: jegyzõi feladat- és hatáskör.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-

zatlan idõre szól.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2456 Besnyõ, Fõ u. 35.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, 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 teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés azzal,
hogy a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve hogy a ki-
nevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazga-
tási szakvizsgát vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége
által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített
tudományok fokozat alapján adott mentesítést megszerzi,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalása,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat (a képvise-
lõ-testület a gyakorlati idõt csökkentheti vagy
elengedheti).

Elõnyt jelent: helyismeret, informatikai ismeretek, gép-
jármû-vezetõi engedély megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok

másolatát,
– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos

szakmai elképzeléseket (vezetõi programot),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

teljesítésének vállalásáról,

– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó beleegyezik-e a
pályázata nyílt ülésen való tárgyalásába.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. és a közszolgálati sza-
bályzat alapján.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ testületi ülésen.

Az álláshely betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálá-
sát követõen azonnal vagy megegyezés szerint.

A pályázatokat zárt borítékban postai úton vagy szemé-
lyesen Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármesternek cí-
mezve (2456 Besnyõ, Fõ u. 35.) kell benyújtani. A pályá-
zattal kapcsolatban tájékoztatást hivatali idõben a polgár-
mestertõl lehet kérni a (25) 233-095-ös telefonszámon.

Erdõkürt Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Erdõkürt község önkormányzata polgármesteri
hivatalában jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai, vagy
– állam- és jogtudományi doktori, vagy
– okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– vezetõi elképzelések ismertetését.

Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény-
ben foglaltak alapján.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakör heti 20 órás, határozatlan idejû kinevezésre

szól, 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést követõ 30. napig.
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A pályázat benyújtásának helye és címe: Erdõkürt köz-
ség polgármestere, Paszterovics János 2176 Erdõkürt,
Kossuth Lajos út 51. Telefon: (32) 479-179.

Döntés: a pályázat benyújtási határidejét követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat
érvénytelenné nyilvánítására.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
fõépítész álláshely betöltésére

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

Elõnyt élvez, aki közigazgatási gyakorlattal rendelke-
zik.

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
készítése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõ-
en 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.

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.

Jászapáti Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi álláshely betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges pályázati feltéte-
lek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Iskolai végzettség vonatkozásában:
– közgazdasági szakképzettség, vagy
– pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– számítógép-kezelõi ismeretek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi képesítés.

A pályázat kötelezõ tartalma:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat köz-

jegyzõ által hitelesített másolata,
– elõzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor nem áll fenn.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
Eredményes pályázat esetén határozott idõre szóló kine-

vezés 6 hónap próbaidõvel. A pályázattal kapcsolatban bõ-
vebb információt Gonda Zoltánné pénzügyi osztályvezetõ
ad az (57) 540-110/123-as melléken.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat benyújtható: zárt borítékban, amelyen tün-
tessék fel a következõket: Jászapáti Város Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala 5130 Jászapáti, Velemi E.
út 2., Andrási Lászlóné jegyzõ, „Pénzügyi ügyintézõi pá-
lyázat”.
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Jászapáti Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt építéshatósági ügyintézõi
munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építéshatósági ügyek döntés-
re való szakmai elõkészítése, építésügyi nyilvántartások
vezetése, statisztikai jelentések készítése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szak-
képzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgaz-
dasági mérnöki) vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert
végzettséggel rendelkezik,

– felhasználói szintû számítógép-ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 20. nap.

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

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hó-

nap próbaidõt köt ki.
A pályázat benyújtható: Jászapáti Város Önkormányza-

tának jegyzõjéhez (Andrási Lászlóné) 5130 Jászapáti, Ve-
lemi E. út 2. címezve, „Építéshatósági ügyintézõ” jelige
feltüntetésével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki

mûszaki irodavezetõi állás betöltésére

Feladata: az elsõfokú építésügyi feladatokat ellátó épí-
téshatósági, mûszaki iroda vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,

– képesítési elõírás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi vagy
fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkeze-
tépítõi, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõisko-
lai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség vagy az építésügyi és az építésfelügyeleti
hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete
szerinti képzettségi szintnek való megfelelõség,

– két év közigazgatási vagy vezetõi gyakorlat,
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek,

– B kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– helybenlakás vállalása,
– saját gépkocsi.

Illetmény: megegyezés szerint.

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek,

tevékenységeinek leírásával.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási ha-
táridõt követõ 15. munkanap. Az állás azonnal betölthetõ.

A pályázatot Gergely Zoltán polgármesterhez kell be-
nyújtani a következõ címre: 5123 Jászárokszállás, Árpád
tér 1. Telefon: (57) 531-050 vagy (20) 957-8437.

Karád Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

Az álláshely betölthetõ a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diploma,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább ötéves jegyzõi vezetõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
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– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos szak-

mai program.

Ellátandó feladat: Karád község jegyzõi feladatainak
ellátása.

A munkavégzés helye: Karád község közigazgatási te-
rülete.

A pályázat kiírásával kapcsolatos egyéb tudnivalók:
– illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a köztiszt-
viselõk közszolgálati jogviszonyáról szóló önkormányzati
rendelet szerint,

– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a karádi állandó
lakóhely létesítése és legalább egy uniós nyelv társalgási
szintû ismerete,

– szolgálati lakás megoldható.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot 2009.
január 15. napjáig kell postára adni vagy személyesen
nyújtható be a következõ címre: Baranyai Károlyné pol-
gármester, Karád Község Polgármesteri Hivatal, 8676
Karád, Attila u. 31.

A zárt borítékra rá kell írni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ

30. nap, a képviselõ-testület ülésén.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Baranyai

Károlyné polgármesternél a (84) 570-900-as telefonszá-
mon, illetve a pályázó tájékozódhat az önkormányzat
honlapján: www.karad.hu.

Az állás 2009. április 1-jével tölthetõ be.

Kõröshegy Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdasági vezetõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: az önkormányzati költségvetés tel-
jesítéséhez fûzõdõ feladatok, többek között költségvetés
és zárszámadás készítése; számviteli folyamatok szabá-
lyozottságának biztosítása; az önkormányzati vagyon
nyilvántartása; támogatások, pályázatok költségvetésének
és pénzügyi elszámolásának elkészítése; pénzügyi adat-
szolgáltatás; pénzügyi információs rendszer mûködtetése;
fõkönyvi könyvelés; analitikus nyilvántartások vezetése;

bevallások készítése; házipénztári feladatok; pénzügyi
szabályzatok karbantartása.

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzett-

ség mellett legalább mérlegképes könyvelõi végzettség
(vagy felsõfokú közgazdász szakképesítés pénzügyi sza-
kon vagy gazdálkodási szak államháztartási szakirányon),

– felhasználói szintû informatikai ismeretek,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– elõzõ munkahelyekrõl referencialevél vagy mûködési

bizonyítvány.

Szükséges kompetencia: pontosság, precizitás, rend-
szerben való gondolkodás, ismeretfejlesztési, -bõvítési
igény, együttmûködési képesség, pszichés terhelhetõség,
problémamegoldó képesség, döntési képesség, felelõsség-
tudat, önállóság, etikai normák betartásának képessége.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (ere-

deti példány),
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– továbbá mindazoknak a bizonyítványoknak, okiratok-

nak a másolatát, amelyek a pályázat elbírálásánál elõnyt
jelentõ feltételek meglétét alátámasztják,

– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a polgármes-
teri hivatal közszolgálati szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: a be-
nyújtási határidõtõl számított 5. nap.

Az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-

pon belül a pályázók írásban kapnak értesítést.
A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet be-

nyújtani. A pályázat benyújtásának címe: Kõröshegy Köz-
ség Polgármesteri Hivatala, Petrin László jegyzõ, 8617
Kõröshegy, Petõfi S. u. 71.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ: Petrin

László jegyzõtõl, telefon: (84) 340-011.
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Lõkösháza Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek (az általános feltételeken túl):
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– a képviselõ-testület elõnyben részesítheti azt a pályá-

zót, aki jegyzõi vagy aljegyzõi gyakorlattal rendelkezik.

Illetmény, elõmenetel, juttatások: a Ktv. szerint.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– szakvizsga igazolása,
– szakmai gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi elképzelések kifejtése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 31.
A pályázat címzettje: Lõkösháza község polgármestere,

5743 Lõkösháza, Eleki út 28.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás elfoglalásának ideje: 2009. március 1., határo-

zatlan idejû kinevezés 6 hónapi próbaidõ kikötésével.

Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
közgazdasági irodavezetõ álláshely betöltésére

Feladatkör: a közgazdasági iroda irányítása, az iroda
munkájának szervezése, képviselete az önkormányzat pá-
lyázataiban, közbeszerzési eljárásaiban. Az önkormányzati
szintû gazdálkodás tervezése, szervezése: az önkormányza-
ti szintû pénzügyi tervezés, beszámolók elõkészítése, ter-
vek, beszámolók összeállítása. Intézmények mûködõképes-
ségének biztosítása, önkormányzati fejlesztési, beruházási,
felújítási, karbantartási feladatok pénzügyi lebonyolítása,
finanszírozása, önkormányzati vagyon pénzügyi nyilván-
tartása, elszámolása, kapcsolódó kiadások teljesítése, bevé-

telek beszedése. A Magyar Államkincstárral szembeni el-
számolások teljesítése. A számviteli, nyilvántartási rend
megszervezése és naprakészségének biztosítása. A részben
önállóan gazdálkodó intézményekkel való kapcsolattartás,
munkájuk segítése. A képviselõ-testületi és a bizottsági
döntések elõkészítésében való közremûködés.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû gazdálkodási szakon

szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai szintû végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli
szakképesítés, mérlegképes könyvelõi szakképesítés,

– közigazgatási szervnél pénzügyi-gazdálkodási terüle-
ten szerzett legalább 5 év szakmai és vezetõi gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga vagy nyilatkozat a pályázó
részérõl a szakvizsga egy éven belül történõ letételérõl,

– a közszolgálati jogviszony létrejöttét megelõzõen a
2007. évi CLII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Elõnyt jelent:
– közbeszerzési eljárásokkal, pályázatokkal kapcsola-

tos általános ismeretek,
– „ÖNHIKI” pályázat elkészítésében szerzett gyakorlat,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi oklevél,
– innovatív, rugalmas vezetõi szemléletmód,
– érvényes B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

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

ványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okirat(ok)

másolatát,
– részletes, színes fényképpel ellátott szakmai önéletraj-

zot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt

vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid elképzelést.

Bérezés: az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) rendelkezései
szerint.

Kinevezés: 2009. február 1. napjától, határozatlan idõ-
re, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 20. nap.

Elbírálási határidõ: a bizalmasan kezelt pályázatok a be-
nyújtási határidõ leteltét követõ 5 napon belül kerülnek el-
bírálásra, az eredményrõl a pályázók írásbeli értesítést
kapnak. A pályázatok értékelését a kinevezési jogkör gya-
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korlójának döntése alapján létrehozott háromtagú elõké-
szítõ bizottság végzi.

A pályázat benyújtásának helye: Mindszent Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez (dr. Hevesi
Tamás) kell benyújtani a 6630 Mindszent, Köztársaság tér
31. címre.

Bõvebb felvilágosítást nyújt a pályázattal kapcsolatban:
– dr. Hevesi Tamás jegyzõ, telefon: (62) 527-013, e-ma-

il: jegyzo@mindszent.hu,
– Németh István aljegyzõ, telefon: (62) 527-012, e-ma-

il: nemetistvan@mindszent.hu.

Mogyoród nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: a helyi adókkal kapcsolatos teljes kö-
rû ügyintézés, követelések, kintlévõségek behajtása.

Pályázati feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet

16. feladatkörnél elõírt végzettség,
– büntetlen elõélet,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent
– az adóügy területén szerzett szakmai tapasztalat,
– az ÖNKADÓ program ismerete,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

Csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést tanúsító okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen azon-
nal.

Bérezés az 1992. évi XXIII. tv. alapján, megegyezés
szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Mogyoród Polgármes-
teri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda 2146 Mogyoród, Dó-
zsa Gy. út 40.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ
a (28) 540-706-os és a (30) 663-9841-es telefonszámon
vagy a hragyel.erika@mogyorod.hu e-mail címen.

Nagybárkány Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A kinevezés – hat hónapos próbaidõ kikötésével – hatá-
rozatlan idõre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs.
Munkavégzés helye: 3075 Nagybárkány, Petõfi út 61.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok az 1990. évi

LXV. törvény (Ötv.) 36. § (2)–(3) bekezdése szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet (erkölcsi bizonyítvány),
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi szak-

képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl szóló hiteles másolatot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés, egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Szolgálati lakás megoldható.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ

megjelenést követõ 30. nap.
Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon

belül.
Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ hó

elseje.
A pályázatot Nagybárkány község polgármesteréhez

kell benyújtani zárt borítékban.

Perbál község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államháztartás területén szerzett legalább kétéves

szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. fel-
adatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítés,
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– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzett-
ség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban pénzügyi szakirányon szerzett szakképzettség,
– pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Napi feladatok: a kötelezettségvállalásokkal kapcsola-

tos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi
szállítói-vevõi számlaforgalom kezelésében való közre-
mûködés, bankügyintézés.

Rendszeresen ismétlõdõ feladatok: közremûködés a
költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és
szöveges elkészítésében.

Eseti feladatok: a gazdálkodásra vonatkozó gazdasági
elemzések, tematikus szakmai anyagok elkészítésében
való közremûködés.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és Perbál község önkor-
mányzat 1/2002. (I. 28.) számú rendelete szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõen, 2009. január 15-ig
adható postára, illetve nyújtható be.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 8. naptári nap.

A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal
Perbál, dr. Réz Zsolt jegyzõ, 2074 Perbál, Fõ u. 6.

A pályázat elbírálása során a pályázó meghallgatására
kerül sor, az állás betöltésérõl a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt.

Az állás azonnal betölthetõ 6 hónapi próbaidõ letöltése
mellett.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázathoz csatolni kell:
– motivációs levelet, részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Perbál község jegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. fel-
adatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítés,

– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzett-
ség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban pénzügyi szakirányon szerzett szakképzettség,
– pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Napi feladatok: helyi adókkal és más költségvetésekkel

kapcsolatos végrehajtás intézése, adóellenõrzések végzé-
se, helyi adók kivetése és nyilvántartása.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és Perbál község önkor-
mányzat 1/2002. (I. 28.) számú rendelete szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõen, 2009. január 15-ig
adható postára, illetve nyújtható be.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 8. naptári nap.

A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal
Perbál, dr. Réz Zsolt jegyzõ, 2074 Perbál, Fõ u. 6.

A pályázat elbírálása során a pályázó meghallgatására
kerül sor, az állás betöltésérõl a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt.

Az állás azonnal betölthetõ 6 hónapi próbaidõ letöltése
mellett.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázathoz csatolni kell:
– motivációs levelet, részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Péteri község jegyzõje
pályázatot hirdet

Péteri Község Polgármesteri Hivatala gazdálkodási
ügyintézõi munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
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– elõnyt jelent a szakirányú végzettség és/vagy mérleg-
képes könyvelõi szakképesítés, közigazgatási pénzügyi te-
rületen szerzett 1–3 évi szakmai tapasztalat,

– felhasználási szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).

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

A munkakörhöz kapcsolódó fõbb tevékenységi körök:
költségvetés és beszámoló készítésével és a zárszámadás-
sal kapcsolatos feladatok, évnyitással kapcsolatos felada-
tok, pénztárral, bankkal kapcsolatos feladatok, értékpa-
pír-befektetéssel kapcsolatos feladatok, hitelfelvétellel
kapcsolatos feladatok, szerzõdések gazdasági-pénzügyi
elõkészítése, belsõ ellenõrrel rendszeres szakmai egyezte-
tés, önkormányzati fenntartású intézményekkel
pénzügyi-gazdasági kapcsolat stb.

Illetmény megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

Az állás 2008. december 1-jétõl betölthetõ.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen

a jegyzõ dönt.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-

lyázatnak Péteri Község Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal címére történõ megküldésével: 2209 Péteri, Kossuth
L. u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: pénzügyi-gazdasági vezetõ.

Péteri község jegyzõje fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítás kérhetõ: Beke Andrea megbízott
jegyzõtõl, telefon: (29) 314-070, telefon/fax: (29)
314-069.

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése, valamint 10. §-a alapján lett meghirdetve.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével, a munkakört teljes munkaidõben kell el-
látni. A munkakör legkorábban 2008. február 15-étõl tölt-
hetõ be.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy állam-

igazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett
diploma,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesü-

lés igazolása),
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent: kis településen szerzett, legalább kétéves
jegyzõi gyakorlat, számítógép-kezelõi ismeretek.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– részletes, szakmai utat is bemutató önéletrajzát,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési

elképzeléseit,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hi-

teles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírá-

lásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályozása alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje a megjelenéstõl
számított 15. nap.

A pályázat benyújtása: a pályázatot Bányai Józsefhez,
Pilisjászfalu község polgármesteréhez kell benyújtani sze-
mélyesen vagy zárt borítékban, cím: 2080 Pilisjászfalu,
Bécsi u. 33. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi
pályázat”.

További információkat Bányai József, Pilisjászfalu
község polgármesterétõl kérhetnek a pályázók. Címe:
2080 Pilisjászfalu, Bécsi u. 33., telefon: (26) 373-777.

Döntés a beérkezési határidõt követõ 15 napon belül, de
legkésõbb az azt követõ képviselõ-testületi ülésen várható.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítá-
sának jogát fenntartja.

Szamossályi és Hermánszeg községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.
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Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi, állam- és jogtudományi doktori

vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

További elvárások:
– jó kommunikációs készség,
– önállóság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötése mellett. A munkakör az elbírálást követõen azon-
nal betölthetõ. A munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másola-

tát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai vezetõi

elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi

ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.

Kinevezés és juttatás:
– az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) elõírásai szerint

történik,
– szolgálati lakást az önkormányzat szükség esetén tud

biztosítani.

Egyéb információk:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának idõpontja: a pályázat elbírálá-

sáról a képviselõ-testületek a benyújtási határidõt követõ
elsõ együttes testületi ülésen, de legkésõbb 30 napon belül
döntenek.

A pályázat elbírálója: Szamossályi és Hermánszeg köz-
ségek önkormányzatainak képviselõ-testületei.

A pályázatok benyújtása egyben hozzájárulás megadá-
sának minõsül az arra jogosultaknak a teljes pályázati
anyagba történõ betekintésre.

A képviselõ-testület a pályázati eljárás eredménytelen-
né nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat eredmé-
nyérõl a sikertelen pályázók a pályázati anyag visszakül-
désével együtt a döntést követõ 15 napon belül értesítést
kapnak.

A pályázat benyújtásának helye módja:
A pályázatokat Szamossályi Község Önkormányzatá-

nak polgármesteréhez (Bíróné Dienes Csilla polgármester,
4735 Szamossályi, Kossuth L. u. 58.) kell benyújtani 1 pél-

dányban, zárt borítékban, „Pályázat jegyzõi álláshelyre”
megjelöléssel, személyesen vagy postai úton.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást ad
Bíróné Dienes Csilla polgármester a (44) 566-035, (44)
566-076-os telefonszámokon.

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezete
pályázatot hirdet

fõállású közalkalmazott foglalkoztatására
helyettesítés céljából, határozott idõre

belsõ ellenõri állásra

Az állás betöltéséhez szükséges:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazdasá-

gi, jogi, államigazgatási),
– más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ

képesítések valamelyike: okleveles pénzügyi revizori,
pénzügyi-számviteli szakellenõri, okleveles könyvvizsgá-
lói, költségvetési ellenõri, mérlegképes könyvelõi, illetve
azzal egyenértékû képesítés, a Belsõ Ellenõrök Nemzetkö-
zi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése, okle-
veles informatikai rendszerellenõr, közigazgatási gazdál-
kodási és ellenõrzési szakértõ,

– fentiekben meghatározott képzettség és képesítés mel-
lett legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselõi, illet-
ve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szol-
gálati viszony megléte ellenõrzési, költségvetési,
pénzügyi vagy számviteli munkakörben,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek (Ex-
cel, Word),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Elõnyt jelent:
– legalább két év belsõ ellenõri gyakorlat,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély és saját

gépkocsi.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító ok-

levelek másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.

Munkaköri feladatok: az érintett települések költségve-
tési szerveinek teljes körû belsõ ellenõrzése az elfogadott
éves ellenõrzési ütemterv alapján, valamint a Társulási Ta-
nács határozatai alapján rendkívüli ellenõrzések végzése.
A jogszabályoknak és belsõ szabályzatoknak való megfe-
lelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és ered-

1. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 45



ményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat
fogalmazzon meg a költségvetési szerv vezetõje részére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 10.
Az állás betölthetõ: 2009. február 1.
A pályázat elbírálásának módja: a kiírásban szereplõ

feltételeknek megfelelõ pályázókat a belsõ ellenõrzéssel
érintett települések jegyzõibõl és a munkaszervezet veze-
tõjébõl álló szakmai grémium meghallgatja, javaslatot fo-
galmaz meg a munkaszervezet vezetõje számára, aki dönt
a kinevezés tárgyában.

A pályázat benyújtásának helye: Várpalota Kistérség
Többcélú Társulása Munkaszervezete 8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.

A borítékon fel kell tüntetni: „Belsõ ellenõri pályázat”.

Zagyvarékas község jegyzõje
pályázatot hirdet

szociális ügyintézõ (igazgatási) munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és szociális ügyintézõ vagy

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyer-
mek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens
szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– államigazgatási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép-felhasználói ismeretek,
– közigazgatási szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-

irat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok:
– a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások,

valamint a természetben nyújtott szociális ellátások köré-

be tartozó ügyek intézése, érdemi döntésre való
elõkészítése,

– a szociális igazgatási munkakörbõl adódó feladatok
ellátása.

A közszolgálati jogviszony tartalma: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõben történõ foglalkoztatás.

A munkavégzés helye: Zagyvarékas Község Polgár-
mesteri Hivatala 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a polgár-
mesteri hivatal közszolgálati szabályzatában meghatáro-
zottak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben, mint hivatalos közlönyben
történt közzétételétõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
leteltét követõ 15. nap, a pályázatot a kinevezõ Zagyvaré-
kas község jegyzõje bírálja el.

A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. február
1-jétõl.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borí-
tékban Zagyvarékas község jegyzõjéhez címezve kell be-
nyújtani az 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. címre. A bo-
rítékon feltüntetendõ: „Pályázat a szociális ügyintézõ
munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Zagyvarékas község jegy-
zõjénél lehet érdeklõdni az (56) 540-022 telefonszámon.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap elején és közepén je-
lenik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap déli
12.00 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.

46 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1. szám



Lapzárta után érkezett
miniszteri utasítások

Az önkormányzati miniszter utasításai

Az önkormányzati miniszter
11/2008. (HÉ 48.) ÖM

utasítása
a katasztrófavédelmi szervek

jelentési rendjérõl

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és alá-
rendelt szervei önkormányzati miniszteri irányításához,
felügyeletéhez és ellenõrzéséhez szükséges információk
biztosítása, e szervek feladatainak koordinált végrehajtása
érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az utasítás hatálya az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságra (a továbbiakban: OKF) és a Katasztrófa-
védelmi Oktatási Igazgatóságra (a továbbiakban: KOK)
terjed ki.

2. Ezen utasításban elõírt jelentési kötelezettséget az
irat aláírását követõ öt munkanapon belül a közjogi és
koordinációs szakállamtitkárhoz (a továbbiakban: szak-
államtitkár) címezve kell teljesíteni.

3. Az OKF fõigazgatója felterjeszti:
a) az OKF és alárendelt szervei, valamint a hivatásos

önkormányzati tûzoltóságok állományának fegyelmi hely-
zetérõl készült országos értékeléseket;

b) az OKF által kötött, az alapfeladatai teljesítésével
összefüggõ együttmûködési megállapodásokat;

c) az OKF nemzetközi együttmûködésérõl szóló megál-
lapodásokat;

d) az OKF féléves, éves munka- és ellenõrzési terveit;
e) az OKF éves munkájának értékelésérõl készült össze-

foglaló, valamint anyagi, pénzügyi és gazdálkodási tárgyú
összefoglaló jelentéseket;

f) az OKF által végzett átfogó- és témavizsgálatok-
ról készült összefoglaló jelentéseket, a vizsgálat alapján
meghatározott feladatokat tartalmazó dokumentumokkal
együtt;

g) az OKF fõigazgatója értekezleteinek idõpontját és
napirendjét, az értekezleten hozott vezetõi döntéseket tar-
talmazó dokumentumokat;

h) a kiadott fõigazgatói intézkedéseket.

4. A KOK igazgatója az OKF fõigazgatója egyetértésé-
vel felterjeszti – a közoktatási intézményekre vonatkozó
OKM-nek teljesített adatszolgáltatás megküldésén túl – a

naptári évre vonatkozó összefoglaló jelentést és a tanév
oktató-, nevelõtevékenységérõl szóló beszámolókat, a
hallgatók (tanulók, oktatásban, képzésben részt vevõk)
felvételének eredményeirõl szóló jelentéseket.

5. A szakállamtitkár a 3. pont e) alpontjában felsorolt je-
lentéseket megküldi a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási
Fõosztály vezetõjének, aki a jelentésekkel kapcsolatos vé-
leményérõl, észrevételeirõl a szakállamtitkárt tájékoztatja.

6. A szakállamtitkár szükség esetén bármely, ezen utasí-
tás alapján hozzá felterjesztett iratot megküldhet az Ellen-
õrzési Fõosztály vezetõjének, aki a részére megküldött ira-
tokkal kapcsolatos véleményérõl, észrevételeirõl a szak-
államtitkárt tájékoztatja.

7. Ez az utasítás 2009. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépése után keletkezett információkra,
jelentésekre kell alkalmazni.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Az önkormányzati miniszter
15/2008. (HÉ 51.) ÖM

utasítása
a Nemzeti Turisztikai Bizottság

szervezetérõl és mûködésérõl

Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 11. §-ának
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva ki-
adom a következõ

u t a s í t á s t :

A Nemzeti Turisztikai Bizottság feladatköre

1. A turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása céljából
az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter)
tanácsadó és döntés-elõkészítõ testülete a Nemzeti Turisz-
tikai Bizottság (a továbbiakban: NTB), amely egyben a tu-
rizmus állami irányítása és a turizmus civil szférája közötti
egyeztetõ fórumként is funkcionál.

2. Az NTB a miniszter felkérésére
a) részt vesz a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia el-

veirõl szóló döntések elõkészítésében,
b) javaslatot tesz
ba) a turizmus irányítási és szervezeti rendszerének kor-

szerûsítésére,
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bb) a turizmus nemzetközi kapcsolatrendszerének fej-
lesztésével kapcsolatos stratégia kialakítására,

bc) szakmai kitüntetések adományozására,
c) véleményezi
ca) a Turisztikai Célelõirányzat fõ felhasználási iránya-

it, elveit, a pályázati célokat és a hozzárendelt eszközöket,
cb) a Magyar Turizmus Zrt. és a turisztikai régiók mar-

ketingstratégiáját,
cc) a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia elveivel és

végrehajtásával kapcsolatos elõterjesztéseket;
cd) a turizmussal kapcsolatos közgazdasági és jogi sza-

bályozást, valamint a feltételrendszer kialakítását,
d) figyelemmel kíséri és értékeli
da) a belföldi és nemzetközi turizmus fejlõdését,
db) a lakosság turisztikai igényeinek alakulását,
dc) a turizmussal kapcsolatos kutatómunka és a szakem-

berképzés alakulását,
dd) a turizmus társadalompolitikai hatásait,
de) a turizmus nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlõ-

dését,
df) a turizmust érintõ egyéb idõszerû kérdéseket,
e) felkérésre tagot delegál a turisztikai jellegû pályáza-

tok bírálóbizottságaiba,
f) kapcsolatot tart a turisztikai szakma érdek-képviseleti

szerveivel, valamint a regionális idegenforgalmi bizottsá-
gokkal,

g) ellátja a Magyar Turizmus Minõségi Díj pályázat
szervezését, továbbfejlesztését és az ellenõrzési feladato-
kat, valamint a pályázat és nyertesei bemutatását.

Az NTB tagjai és részvételük

3. Az NTB elnökét, szakmai társelnökét és tagjait a mi-
niszter kéri fel és menti fel. A szakmai társelnöki pozíció
betöltéséhez turisztikai területen szerzett legalább 10 év
szakmai tapasztalat és korábbi vezetõi pozíció szükséges.
A felkérés személyre és határozatlan idõre szól.

4. Az NTB tagjai az utasítás mellékletének 1. és 3. pont-
jában meghatározott személyek, valamint a melléklet
2. pontjában meghatározott szervezetek által delegált sze-
mélyek. Az NTB tagjai lehetnek továbbá a miniszter által
felkért, a turizmushoz szorosan kötõdõ cégek képviselõi,
illetve egyéni szakértõk.

5. Az NTB valamennyi tagja rendelkezik szavazati jog-
gal, a többiek állandó, illetve esetenkénti meghívottként
vesznek részt és nem szavazhatnak.

6. Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácsko-
zási joggal részt vehet

a) szakértõként az elõterjesztést készítõ szervezet kép-
viselõje,

b) meghívottként az, akit az elnök meghív.

7. Az NTB tagjai személyesen kötelesek részt venni
az NTB ülésein, akadályoztatásuk esetén helyettesítésnek

– az NTB elnökének és szakmai társelnökének kivételé-
vel – helye nincs. Az NTB elnökét – akadályoztatása ese-
tén – teljes jogkörrel az NTB szakmai társelnöke helyette-
síti. Az NTB elnökét és szakmai társelnökét – mindkettõ-
jük akadályoztatása esetén – az elnök által meghatározott
körben az NTB-titkár helyettesíti.

Az NTB titkársága

8. Az NTB mûködésével kapcsolatos szakmai, szerve-
zési, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat az NTB tit-
kársága (a továbbiakban: titkárság) látja el. A titkárság
mûködésének fedezetét a Turisztikai Célelõirányzat biz-
tosítja. A titkársági teendõket a Magyar Turizmus Zrt.
látja el.

9. A titkárság gondoskodik
a) az NTB üléseinek elõkészítésérõl,
b) az ülésre szóló meghívásokról,
c) az ülés jegyzõkönyvének elkészítésérõl és az ülést

követõ 8 munkanapon belül a honlapon történõ hozzáférés
lehetõvé tételérõl.

10. A titkárság
a) végrehajtja az NTB állásfoglalásaiban szereplõ fel-

adatokat, ennek érdekében egyeztet és koordinál az érde-
kelt szervezetekkel,

b) az érdekelt szervezetek bevonásával elkészíti az NTB
napirendjén szereplõ elõterjesztéseket, szakmai javasla-
tokat,

c) beszerzi, gyûjti és rendszerezi a szakmai szervezete-
ket érintõ információkat, az Önkormányzati Minisztérium
Turisztikai Szakállamtitkársága részérõl rendelkezésre bo-
csátott információkat a szakmai szervezeteknek továbbít-
ja, illetve a szakmai szervezetek információit továbbítja az
Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkár-
sága felé,

d) segíti az elnök, a szakmai társelnök és a bizottsági ta-
gok munkáját,

e) a szakmai feladatokon kívül ellátja az NTB mûködé-
sével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatokat.

Az NTB mûködése

11. Az NTB a feladatkörébe tartozó ügyeket ülésein tár-
gyalja meg. Üléseit általában havonta azonos napokon,
nyári szünettel tartja. Az ülések napirendjét az NTB el-
nöke a turisztikai szakállamtitkárral egyeztetve határozza
meg.

12. Az NTB összehívásáról az elnök a titkárság útján
gondoskodik. Az NTB üléseire szóló meghívókat – a rend-
kívüli ülés kivételével – az ülés elõtt legalább 8 nappal
elektronikus úton kell eljuttatni a tagoknak és az egyéb

48 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1. szám



meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés
helyét, idõpontját, a napirendet és csatolni kell hozzá az
ülésen megtárgyalásra kerülõ elõterjesztéseket, tájékoz-
tató anyagokat.

13. Az NTB akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint fele jelen van.

14. Az NTB ülését az NTB elnöke vezeti. Az NTB az ál-
lásfoglalását a jelenlévõ tagok egyszerû szótöbbségével
alakítja ki, szavazategyenlõség esetén az ülést vezetõ el-
nök szavazata dönt.

15. Az ülésre szóló meghívóban nem szereplõ kérdése-
ket az NTB akkor tárgyalhatja meg, ha határozatképes, és a
jelenlévõk egyhangúan hozzájárulnak a napirendi pont
megtárgyalásához.

16. A rendkívüli ülés összehívását – a tárgy és az ok
megjelölésével – az NTB 5 tagja együttesen kérheti az
NTB elnökétõl, aki a kérelem alapján köteles intézkedni az
ülés összehívásáról. A miniszter, valamint a turisztikai
szakállamtitkár – az ok és a napirend megjelölésével – kez-
deményezheti a rendkívüli ülés összehívását.

17. Ha az ülés nem határozatképes, a megismételt ülést a
határozatképtelen ülést követõ három napnál késõbbi, de
8 napon belüli idõpontban, az eredetivel azonos napirend-
del kell megtartani. A megismételt ülés határozatképes
függetlenül a megjelent tagok számától, ezt a körülményt a
meghívóban fel kell tüntetni.

18. Az NTB egyes ügyek megvizsgálása, elõkészítése
céljából saját tagjaiból és külsõ szakértõkbõl munkabizott-
ságot alakíthat.

19. Az NTB az ügyrendjét – ennek az utasításnak a ke-
retei között – maga határozza meg, amelyet a miniszter
hagy jóvá.

20. Az NTB üléseirõl hangfelvétel és – az állásfoglalást
és szükség szerint a szavazati arányok megoszlását, az
esetleges ellenvéleményeket is tartalmazó – bizottsági
jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyvet az ülésen elnöklõ
személy és két tag az aláírásával hitelesíti. A titkárság gon-
doskodik a jegyzõkönyvek elkészítésérõl és annak a mi-
niszter, valamint az érdekeltek részére történõ megküldé-
sérõl.

Hatálybalépés

21. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Ez-
zel egyidejûleg az Országos Idegenforgalmi Bizottság
szervezetérõl és mûködésérõl szóló 1/2005. (I. 12.) TNM
utasítás hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Melléklet a 15/2008. (HÉ 51.) ÖM utasításhoz

1. A Nemzeti Turisztikai Bizottság szavazati joggal ren-
delkezõ tagjai:

az NTB elnöke,
az NTB szakmai társelnöke, valamint
a 2. pontban foglaltak javaslatai alapján a miniszter által

kijelölt személyek.

2. A Nemzeti Turisztikai Bizottság szavazati joggal ren-
delkezõ tagjaira a következõ szervezetek tehetnek javasla-
tot:

Balatoni RIB,
Budapest és Közép-Duna-vidéki RIB,
Magyar Szállodaszövetség,
Magyar Utazásszervezõk és Utazásközvetítõk Szövet-

sége,
Magyar Turisztikai Egyesület,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet,
Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szö-

vetsége,
Magyar Vendéglátók Ipartestülete,
Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége,
Magyarországi Rendezvényszervezõk Szövetsége,
Tourinform Szövetség,
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége,
Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége,
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége,
IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége,
Idegenforgalmi Koordinációs Testület,
Magyar Fürdõszövetség,
Turisztikai Tanácsadók Szövetsége,
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség,
Magyar Természetbarát Szövetség,
Magyarországi Idegenvezetõk Szövetsége,
Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, vala-

mint
a turizmus oktatásával foglalkozó intézmények és inté-

zetek szervezete.

3. A Nemzeti Turisztikai Bizottság állandó meghívott
résztvevõje (szavazati jog nélkül):

ÖM turisztikai szakállamtitkára,
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának fõosztályveze-

tõje és fõosztályvezetõ-helyettese,
Magyar Turizmus Zrt. Igazgatóságának elnöke,
Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója,
Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatás Statisztikai

Fõosztály vezetõje,
Budapest Airport képviselõje, valamint
az NTB titkára.
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Az önkormányzati miniszter
16/2008. (HÉ 51.) ÖM

utasítása
a katasztrófavédelmi eszközök rendszeresítésének

szabályairól

A katasztrófavédelmi szervek által használt katasztrófa-
védelmi eszközök használatba vételét megelõzõ rend-
szeresítési eljárás szabályozására a következõ utasítást
adom ki:

1. Jogszabály, valamint a Belügyminisztérium Rend-
szeresítési Szabályzatáról szóló 24/2002. (BK 17.) BM
utasítás eltérõ rendelkezése hiányában a katasztrófavédel-
mi eszközök rendszeresítése során az utasításban foglalta-
kat kell alkalmazni.

2. Az utasítás értelmében:
a) rendszeresítési eljárás: eljárás, melynek során meg-

állapításra kerül, hogy az adott katasztrófavédelmi eszközt
készenlétben lehet-e tartani;

b) teljes körû rendszeresítési eljárás: dokumentáció,
bemutatott mintadarab, eredményes próbahasználat
és/vagy csapatpróba, valamint rendszeresítési javaslat
alapján lefolytatott engedélyezési eljárás;

c) részleges rendszeresítési eljárás: a teljes körû rend-
szeresítési eljáráshoz képest egyedi elbírálás alapján egy-
szerûsített eljárás;

d) általános rendszeresítés: a katasztrófavédelmi szer-
vek részére történõ korlátozás nélküli rendszeresítés;

e) korlátozott rendszeresítés: a rendszeresítési iratban
külön meghatározott katasztrófavédelmi szerv, illetve ál-
lománycsoport részére történõ rendszeresítés;

f) csapatpróba: a rendszeresítésre tervezett termék egy
vagy több mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport
által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása – ki-
képzés és megfelelõ begyakoroltság után – a bevetés vagy
egyéb szolgálati feladat ellátása során;

g) próbahasználat: a rendszeresítésre tervezett termék
mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által,
meghatározott szempontok szerinti kipróbálása gyakor-
laton;

h) használatbavételi engedélyezési eljárás: a katasztró-
favédelmi szervek egy meghatározott, rendszeresítésre kö-
telezett termék egyedi készenlétben tartásának kérelemre
történõ engedélyezése;

i) katasztrófavédelmi eszköz: katasztrófavédelmi szer-
vek alapfeladatainak ellátásához szükséges speciális mé-
rõmûszer, egyéni védõeszköz, hír- és informatikai eszköz,
bevetési eszköz, szakfelszerelés;

j) készenlétben tartás: a szolgálati feladatok ellátására
használandó katasztrófavédelmi eszköz bevethetõ állapot-
ban tartása.

3. Bevetési és kiképzési célokra csak rendszeresített ka-
tasztrófavédelmi eszközök használhatók, melyek csopor-
tosítását a melléklet tartalmazza.

4. A fõigazgató jogosult a katasztrófavédelmi eszközök
rendszeresítésére, illetve rendszerbõl való kivonására, a
készenlétbe tartás felfüggesztésére, az üzemeltetés mûsza-
ki feltételeinek meghatározására.

5. A katasztrófavédelmi eszközt abban az esetben lehet
rendszeresíteni, ha annak mûszaki tulajdonságai a kataszt-
rófavédelem különleges igényeit is kielégítik.

6. A rendszeresítésrõl a rendszeresítési eljárás során, a
termék dokumentációja, az eredményes próbahasználat,
vagy csapatpróba, illetve alkalmazási tapasztalatok alap-
ján kell dönteni. A termék sürgõs alkalmazási igénye ese-
tén, megfelelõ dokumentáció alapján a próbahasználat és a
csapatpróba mellõzhetõ.

7. Részleges rendszeresítési eljárásnak lehet helye ab-
ban az esetben, ha a rendszeresítésre tervezett terméket a
Magyar Honvédségnél vagy rendvédelmi szervnél már
használatba vették. Ebben az esetben az eljárást a szüksé-
ges mértékben kell lefolytatni.

8. A közbeszerzési eljárás során beszerzett, még nem
rendszeresített katasztrófavédelmi eszközt – a végleges
dokumentáció és mintadarab alapján – rendszeresítési el-
járás mellõzésével kell a rendszeresített termékek nyilván-
tartásába felvenni.

9. A katasztrófavédelmi eszköz a fõigazgató által ki-
adott használati engedéllyel is készenlétben tartható, ha
annak egyedi kialakítása vagy kis mennyiségû beszerzése
miatt általános vagy korlátozott rendszeresítése nem in-
dokolt.

10. A katasztrófavédelmi eszközök rendszerben tartha-
tóságát az OKF – a használat során szerzett bevetési és ki-
képzési tapasztalatok alapján – folyamatosan figyelemmel
kíséri.

11. Azt a rendszeresített terméket, amelynek biztonsá-
gosságát igazoló iratát (mûszaki engedély, tanúsítvány, al-
kalmassági irat) az arra jogosult szerv biztonságtechnikai
okból visszavonta, azonnali hatállyal készenlétben tartását
fel kell függeszteni, vagy a rendszerbõl ki kell vonni, hasz-
nálati engedélyét vissza kell vonni.

12. Amennyiben a rendszeresített termék szükségtelen-
né válik, vagy a használat során nem felel meg a vele
szemben támasztott szakmai, biztonságossági követelmé-
nyeknek a rendszerbõl ki kell vonni, használati engedélyét
vissza kell vonni.

13. A katasztrófavédelmi eszközzel kapcsolatban fel-
merült – a 11–12. pontban szereplõ – hiányosságról az
üzemben tartó, a használó haladéktalanul – tájékoztatja a
fõigazgatót.
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14. A fõigazgató dönt a katasztrófavédelmi eszköz ké-
szenlétbe tartásának felfüggesztésérõl, a rendszerbõl törté-
nõ azonnali hatályú kivonásáról, vagy a rendszeresítési el-
járás lefolytatóját utasítja a rendszerben tartás felülvizsgá-
latára.

15. A felülvizsgálat során a termék szakmai megfelelõ-
ségét az OKF szervezeti egységei véleményezik, mely
alapján az eljárást lefolytató javaslatot tesz a fõigazgató
felé a katasztrófavédelmi eszköz további rendszerben tar-
tására, vagy annak rendszerbõl történõ kivonására.

16. Az eljárást lefolytató értesíti az érintetteket a fõigaz-
gató 14–15. pont szerint meghozott döntéseirõl.

17. A rendszeresített eszközökrõl az OKF nyilvántartást
vezet.

18. A rendszeresítési eljárás lefolytatására az OKF és te-
rületi szervei, a tûzoltóságok, a polgári védelem és tûzoltó-
ság szakmai érdek-képviseleti szervei, a katasztrófavédel-
mi eszközök gyártója, forgalmazója kezdeményezésére
kerülhet sor.

19. A rendszeresítésre történõ javaslat alapján a fõigaz-
gató elrendeli, vagy elutasítja a rendszeresítési eljárás le-
folytatását.

20. A rendszeresítési eljárást a fõigazgató által kijelölt
szervezeti egység folytatja le.

21. Az eljárást lefolytató szervezeti egység eljárása so-
rán:

a) a termék dokumentációja alapján vizsgálja a kataszt-
rófavédelmi eszköz szakmai és biztonságossági megfele-
lõségét;

b) a termék alkalmazhatóságára tekintettel meghatároz-
za a próbahasználat, csapatpróba végrehajtásának módját,
idõtartamát;

c) véleményezteti a termék szakmai megfelelõségét az
OKF szervezeti egységeivel;

d) az eljárás során keletkezett iratok alapján javaslatot
tesz a fõigazgató felé a katasztrófavédelmi eszköz rend-
szeresítésére, vagy annak elutasítására.

22. A csapatpróbát, próbahasználatot az eljárást lefoly-
tató szervezeti egység vezetõje írásban rendeli el, végre-
hajtását megbízottja útján ellenõrizheti.

23. A csapatpróba, a próbahasználat tapasztalatait irat-
ban kell rögzíteni, mely tartalmazza a végrehajtó javaslatát
a katasztrófavédelmi eszköz rendszerbe vételére, vagy an-
nak elutasítására.

24. Az elkészült javaslatot az OKF szervezeti egységei-
nek vezetõi ellenjegyzik.

25. A katasztrófavédelmi eszköz rendszeresítésérõl,
vagy annak elutasításáról a fõigazgató dönt.

26. A döntést követõen az eljárást lefolytató szervezeti
egység elkészíti a rendszeresítési iratot.

27. Az eljárást lefolytató szervezeti egység a rendszere-
sítésrõl értesíti az érintetteket.

28. A katasztrófavédelmi szerveknél használatban lévõ
katasztrófavédelmi eszközök felmérését el kell végezni, és
azok rendszeresítésére, vagy a további használat korláto-
zására az utasítás hatálybalépését követõ 180 napon belül
javaslatot kell tenni. Az eljárás lefolytatására 60 nap áll
rendelkezésre.

29. Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Melléklet a 16/2008. (HÉ 51.) ÖM utasításhoz

A bevetési és kiképzési célra használható
katasztrófavédelmi eszközök csoportosítása

I. kategória: mérõmûszerek

1. Mikrometeorológia mûszerei
2. Gázkoncentrációmérés mûszerei
3. Sugárzásmérõ mûszerek
4. Egyéb különleges mûszerek

II. kategória: egyéni védõeszközök

1. Nehéz gázvédõ ruhák és tartozékaik
2. Könnyû gázvédõ ruhák és tartozékaik
3. Légzésvédõ eszközök
4. Védõkesztyûk
5. Védõcsizmák
6. Védõsisakok
7. Mentesítõ eszközök

III. kategória: hír- és informatikai eszközök

1. Hírforgalmi eszközök
2. Informatikai eszközök
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IV. kategória: bevetési eszközök, szakfelszerelések

1. Speciális gépjármûvek
2. Szakfelszerelések

Szakmai indokolás

A rendszeresítés elsõdleges feladata, hogy az adott esz-
köz gyakorlati alkalmazhatóságáról csapatpróba végrehaj-
tásával kellõ tapasztalatot szerezzen a próbát végrehajtó
állomány. Ezzel kiküszöbölhetõ, hogy olyan eszköz kerül-
jön bevetésre, illetve felhasználásra, mely katasztrófavé-
delmi feladatok ellátására alkalmatlan és veszélyforrást je-
lent annak használójára.

Az utóbbi idõben egyre gyakrabban bekövetkezõ ka-
tasztrófahelyzetek során a bevetésre kerülõ katasztrófavé-
delmi szervek által használt eszközök rendszeresítése je-
lenleg nem szabályozott. Ez a hiányosság felveti azt a
problémát, hogy olyan eszköz kerülhet beszerzésre, illetve
bevetésre, amelyekrõl gyakorlati tapasztalattal nem ren-

delkeznek a katasztrófavédelmi szervek. Mivel ezen esz-
közök a beavatkozást segítik, valamint az emberélet védel-
mét látják el, kiemelt fontosságú, hogy ezen eszközök által
biztosítva legyen a megfelelõ védelem. Ez azzal oldható
meg, ha – a tûzoltó technikákhoz hasonlóan – a katasztró-
favédelmi eszközök rendszeresítése megtörténik.

Figyelembe véve a terület szakmai fontosságát, elen-
gedhetetlen, hogy utasítás szabályozza a kérdéses terüle-
tet, mivel ennek kiemelt szerepe van a katasztrófavédelmi
eszközök késõbbi beszerzésére.

Az utasítás elõkészítésébe valamennyi érintett szervezet
bevonásra került. Az utasításban külön került szabályozás-
ra a rendszeresítési eljárás megindítása, a rendszerbe vétel,
illetve a rendszerbõl történõ kivonás részletes szabályai.
A katasztrófavédelmi eszközök rendszeresítésének utasí-
tásba foglalásával elérhetõ a biztonságos, egészséget nem
veszélyeztetõ munkavégzéshez a megfelelõ eszközök ki-
választása. Ezzel garantálható, hogy az utasítás hatályba-
lépését követõen rendszeresítésre kerülõ eszközök szak-
mai szempontból megállják helyüket a katasztrófák elhárí-
tása, valamint a gyakorlatok tartása során.
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Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– szakirányú középfokú iskolai végzettség [9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 16. pénzügyi igazgatási feladatok,
II. besorolási osztály],

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– németnyelv-tudás,
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Helyi adóhatóság hatáskörébe tartozó feladatok, adók

nyilvántartása, beszedése, adó- és értékbizonyítvány kiál-
lítása, statisztikai adatszolgáltatás, egyéb csatolt munka-
körök ellátása.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles máso-

lata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagá-

ban foglaltak harmadik személlyel közölhetõk.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 31.

Az állás betölthetõ: 2009. február 1-jétõl.

A pályázatot Balatonszárszó Nagyközségi Önkormány-
zat jegyzõjéhez (8624 Balatonszárszó, Hõsök tere 1.) kell

benyújtani. További felvilágosítást Gerstnerné dr. Kiss
Ildikó nyújt a (84) 362-501-es telefonszámon.

Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

személyzeti-munkaügyi-titkársági ügyintézõ
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– középfokú szakirányú munkaügyi iskolai végzettség,
– középfokú közgazdasági szakközépiskolai végzett-

ség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati vagy más költségvetési szervnél ha-

sonló területen szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga,
– IMI-rendszer ismerete,
– számítógép-ismeret, szövegszerkesztõ ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázati anyagot.

Ellátandó feladatok:
– IMI-rendszerben történõ nyilvántartás, adatszolgálta-

tás a MÁK felé,
– a polgármesteri hivatalhoz tartozó dolgozók személy-

zeti-munkaügyi feladatainak teljes körû ellátása,
– titkársági feladatok ellátása,
– számfejtési feladatok.

Egyéb információk:
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, mely a pá-

lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Határozatlan idõre történõ kinevezés próbaidõvel, a ki-

nevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII.
tv. szerint történik.

A pályázat beadási határideje a Belügyi Közlöny megje-
lenését követõ 10. nap, 2009. január 15.

A pályázat elbírálása a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2009. január 5.) követõen, 2009. január
20-án történik.
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Kisoroszi Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93.
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 teljeskörûen közigazgatásinak minõsített tu-
dományos fokozat alapján mentesség,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem

rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kineve-
zéstõl számított egy éven belül jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, szakvizsga alól az OKV elnöksége által tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A határ-
idõ eredménytelen eltelte esetén a jegyzõ közszolgálati
jogviszonya a törvény erejénél fogva megszûnik,

– a képviselõ-testület a gyakorlati idõt csökkentheti
vagy elengedheti.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– „B” kategóriás jogosítvány.

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 Kisoroszi Község Képviselõ-testülete ré-
szére címezve kell benyújtani zárt borítékban. A borítékra
kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”. Cím: 2024 Kisoroszi,
Széchenyi út 93.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Molnár Csaba polgár-
mestertõl, telefonon: (26) 392-015.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati

Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Szerkeszti az Önkormányzati Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Telefon: 441-1175, fax: 441-1708, e-mail: belugyi.kozlony@otm.gov.hu
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
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 Magyar Posta ZRt. 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).
2009. évi éves elõfizetési díj: 39 564 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 19 782 Ft áfával. Egy példány ára: 1775 Ft áfával.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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