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I. rész
Jogszabályok

2009. évi CXXIV. törvény
az egyes képviselõi juttatások és kedvezmények
megszüntetésérõl szóló 2009. évi LXV. törvény

módosításáról*

1. §

Az egyes képviselõi juttatások és kedvezmények meg-
szüntetésérõl szóló 2009. évi LXV. törvény. 7. § helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„7. § A Kt. tv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselõ választókerületi pótléka havonta

a tiszteletdíjának – ha az egyéni választókerületben meg-
választott képviselõ választókerületének székhelye

a) Budapest – a 60%-a,
b) Budapesttõl 50 km-en belül van – a 75%-a,
c) Budapesttõl 50 és 100 km között van – a 90%-a,
d) Budapesttõl 100 és 150 kilométer között van –

a 105%-a,
e) Budapesttõl 150 és 200 kilométer között van –

a 120%-a,
f) Budapesttõl 200 és 250 kilométer között van –

a 135%-a,
g) Budapesttõl 250 és 300 kilométer között van –

a 145%-a,
h) Budapesttõl 300 kilométeren túl van – a 160%-a.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék megállapításánál –

vetítési alapként – legfeljebb az alapdíj kétszerese vehetõ
figyelembe.

(3) A területi listán megválasztott képviselõ esetében
a területi listának megfelelõ megyeszékhelyet, az országos
listáról megválasztott képviselõ esetében a képviselõ nyi-
latkozata szerinti állandó lakóhelye szerinti települést kell
az (1) bekezdés alkalmazása során figyelembe venni. Az
(1) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás
alapjául szolgáló település közötti – autópálya, illetve au-
tóút, ennek hiányában egyéb fõközlekedési útvonal
igénybevételével számított – legrövidebb közúti
távolságot kell figyelembe venni.

(4) Az a képviselõ, aki megyei, fõvárosi közgyûlés tiszt-
ségviselõjeként, illetve tagjaként, továbbá települési ön-
kormányzat képviselõ-testülete tisztségviselõjeként,
illetve tagjaként – nyilatkozata szerint – költségtérítésben
(költségátalányban) részesül, ennek összegével
csökkentett mértékû választókerületi pótlékra jogosult.

(5) A képviselõ hivatalos külföldi kiküldetésének költ-
ségei nem terhelik a javadalmat. A képviselõ külföldi ki-
küldetésére a köztisztviselõkre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.””

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 16-i ülésnapján fogadta
el.

2. §

Az országgyûlési képviselõk tiszteletdíjáról, költségté-
rítésérõl és kedvezményeirõl szóló 1990. évi LVI. törvény
6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

[6. §]

„(2) A képviselõcsoportok munkáját segítõ köztisztvi-
selõk alkalmazásának pénzügyi feltételeit (illetmény, költ-
ségtérítések) az Országgyûlés hivatali szervezete költség-
vetésébõl kell biztosítani. Minden képviselõcsoport tizen-
három köztisztviselõre tarthat igényt, valamint minden
ötödik tagja után további két – töredékszámítás esetén har-
madik tagja után egy – felsõ- vagy középfokú iskolai vég-
zettségû köztisztviselõ, illetve köztisztviselõnek nem mi-
nõsülõ munkavállaló alkalmazására jogosult, azonban
a köztisztviselõk létszáma a képviselõcsoport tagjainak
számát nem haladhatja meg. A képviselõcsoportok
a megállapított köztisztviselõi létszám

a) 20%-a után fõtanácsadói,

b) 20%-a után tanácsadói,

c) 30%-a után az I. besorolási osztály 9. fokozata,

d) 30%-a után a II. besorolási osztály 10. fizetési foko-
zata

szerinti, illetménykiegészítéssel növelt és a töredékszá-
mításokat is figyelembe vevõ illetménykeretre jogosultak.
Az illetménykeret terhére megbízási jogviszony is
létesíthetõ.

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXI-
II. törvényben meghatározott cafetéria-juttatások fedeze-
tét a köztisztviselõi illetményalap hétszereséig az Ország-
gyûlés hivatali szervezetének költségvetésébõl kell bizto-
sítani. Ezen túlmenõen a hivatali szerv döntési jogkörébe
tartozó cafeteria- és egyéb juttatásokra, valamint jutalma-
zásra a képviselõcsoportok a megállapított éves bérkere-
tük 10%-ának megfelelõ fedezetre jogosultak, amelynek
terhére azonban köztisztviselõ nem alkalmazható.”

3. §

(1) E törvény 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény 2010. január 2-án hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti az országgyûlési képviselõk jogállá-
sáról szóló 1990. évi LV. törvény 3. § (1) bekezdése.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

24. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 4243



2009. évi CXXVI. törvény
egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény módosítására*

* A törvény a 2009. november 27-én megjelent Magyar Közlöny 171.
számában fellelhetõ.

2009. évi CXXVII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény módosításáról*

1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. § (1) bekez-
dése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,
a) elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregsé-

gi nyugdíjban,
b) korkedvezményes nyugdíjban,
c) bányásznyugdíjban,
d) korengedményes nyugdíjban,
e) az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi

nyugdíjában,
f) az országgyûlési képviselõk tiszteletdíjáról, költség-

térítésérõl és kedvezményeirõl szóló törvény alapján járó
öregségi nyugdíjban vagy

g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései-
rõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
törvény alapján járó öregségi nyugdíjban

részesülõ személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti
biztosítással járó jogviszonyban áll, illetõleg egyéni
vagy társas vállalkozóként kiegészítõ tevékenységet
folytat, és az általa fizetendõ nyugdíjjárulék alapja meg-
haladja a tárgyév elsõ napján érvényes kötelezõ legki-
sebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát
(a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg
elérését követõ hónap elsõ napjától az adott tárgyév de-
cember 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorha-
tár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj fo-
lyósítását szüneteltetnie kell. Ha az a)–g) pont szerinti
nyugellátásban részesülõ személy által fizetendõ nyug-
díjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decem-
berében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére
nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást –
a 84. § alkalmazásával – vissza kell fizetni. Nem kell
szüneteltetni olyan személy nyugellátásának folyósítá-
sát, aki 2007. december 31-én az a)–g) pont szerinti
nyugellátásban részesült.”

2. §

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

(2) E törvény 1. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az országgyûlési képviselõ és a polgármester öreg-

ségi nyugdíjának a Tny. – e törvénnyel megállapított –
83/B. § (1) bekezdés f)–g) pontja alapján történõ szünetel-
tetése során csak a 2009. december 31-ét követõen szerzett
kereset, jövedelem vehetõ figyelembe.

(4) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítá-
sáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és
a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irány-
elv átültetésével összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2009. évi LVI. törvény

a) 419. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba,
b) 424. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.
(5) 2010. január 1-jén hatályát veszti a társadalombizto-

sítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, va-
lamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi CVI. törvény 19. §-ának (5) bekezdése.

(6) 2010. január 1-jén a Tny. 83/B. §-ának (2) bekezdé-
sében „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe „a nyug-
ellátásban részesülõ személynek a 97. § (5) bekezdése sze-
rint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság” szöveg
lép.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi CXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének

végrehajtásáról*

* A törvény a 2009. december 10-én megjelent Magyar Közlöny 178. szá-
mában fellelhetõ.

2009. évi CXXX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl*

* A törvény a 2009. december 11-én megjelent Magyar Közlöny 179. szá-
mában fellelhetõ.

270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
a térségi, az elõvárosi és a helyi mûködési engedély

alapján végzett vasúti személyszállítás részletes
feltételeirõl*

* A rendelet a 2009. december 1-jén megjelent Magyar Közlöny 173. szá-
mában fellelhetõ.
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A Kormány 278/2009. (XII. 9.) Korm. rendelete
a házi segítségnyújtást, illetõleg a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtást ellátási szerzõdés keretében biztosító

helyi önkormányzatok támogatásáról, valamint
az e szolgáltatások körében tevékenységet végzõ

személyek elmaradt juttatásainak megelõlegezésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megál-
lapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Ma-
gyar Köztársaság 2009. évi költségvetésrõl szóló 2008. évi
CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 49. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. §

E rendelet hatálya a költségvetési törvény 1. számú mel-
léklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átenge-
dett személyi jövedelemadója fejezet, 16. A házi segítség-
nyújtást és/vagy a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást el-
látási szerzõdés keretében biztosító helyi önkormányzatok
támogatása (a továbbiakban Önkormányzati támogatás),
valamint a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium
fejezet 16. cím 44. alcím 1. Szociális alap és szakosított el-
látások, módszertani feladatok támogatása jogcímcsoport
(a továbbiakban: Egyéb támogatás) jogcímek
elõirányzatából nyújtott támogatás igénylésére,
felhasználására és elszámolására terjed ki.

Az önkormányzati támogatásra vonatkozó szabályok

2. §

(1) Az Önkormányzati támogatás elõirányzata terhére
támogatást igényelhetnek a házi segítségnyújtást és/vagy
jelzõrendszeres házi segítségnyújtást a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
120–122. §-a szerinti ellátási szerzõdés keretében biztosí-
tó helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
(a továbbiakban együtt: Önkormányzat).

(2) A támogatást az Önkormányzat csak azon ellátott
személyek után és csak azon idõszakra igényelheti, akik
után a nem állami fenntartó az adott hónapokban nem ré-
szesült normatív állami hozzájárulásban. A támogatás
mértéke megegyezik

a) házi segítségnyújtásnál a költségvetési törvény
3. számú melléklete 11. da) vagy 11. db) pontok szerinti
hozzájárulás és a tényleges ellátotti létszám szorzatának
idõarányos összegével,

b) jelzõrendszeres házi segítségnyújtásnál a költségve-
tési törvény 3. számú melléklete 11. e) pont szerinti hozzá-
járulás és a tényleges ellátotti létszám szorzatának
idõarányos összegével.

(3) Atámogatás a ténylegesen ellátott személyek száma,
de legfeljebb az ellátási szerzõdésben szereplõ ellátotti lét-
szám után vehetõ igénybe.

3. §

(1) A támogatási igénylésben szerepeltetni kell:
a) az Önkormányzat alapadatait;
b) az érintett szolgáltatás(ok) megjelölését;
c) az ellátási szerzõdéssel megbízott nem állami fenn-

tartó azonosító adatait;
d) a szerzõdésben szereplõ ellátotti létszámot;
e) szolgáltatástípusonként az igényelt támogatási össze-

get, és az azt megalapozó mutatószámok bemutatását;
f) azon személyek munkaszerzõdését, foglalkoztatásra

irányuló jogviszonyt létrehozó egyéb szerzõdéseit, akik
után az Önkormányzat 5. §-ra figyelemmel a támogatást
igényelte;

g) az f) pontban megjelölt személyek nyilatkozatát,
amelyben büntetõjogi felelõssége tudatában kijelenti,
hogy az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelel;

h) az Önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a szolgáltatást az érintett idõszakban a nem állami
fenntartó a szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen
teljesítette.

(2) A támogatási igényléshez csatolni kell a nem állami
fenntartóval kötött ellátási szerzõdést, illetve az Önkor-
mányzat nyilatkozatát arról, hogy az ellátási szerzõdéssel
érintett települések ugyanezen támogatást 2009. évben
nem veszik igénybe.

4. §

(1) Az Önkormányzat az igénylést 2009. december
15-éig a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igaz-
gatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújthatja be.
A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az Igazgatóság megvizsgálja az igénylést, és hiá-
nyosság észlelése esetén az Áht. 64/B. § (3) bekezdése
alapján 3 munkanapos határidõvel hiánypótlásra szólítja
fel az Önkormányzatot. Amennyiben az Önkormányzat
a hiánypótlásnak nem, vagy nem megfelelõen tesz eleget,
az Igazgatóság az igénylést elutasítja.

(3) A feltételeknek megfelelõ igénylések adatait
az Igazgatóság megyénként összesítve, településsorosan
legkésõbb 2009. december 23-áig megküldi az Önkor-
mányzati Minisztérium, valamint a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium részére.

(4) A támogatásokat az Önkormányzati Minisztérium –
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium véleményére fi-
gyelemmel – soron kívüli utalványozása alapján a Magyar
Államkincstár legkésõbb 2009. december 30-áig
folyósítja.
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5. §

(1) Az Önkormányzat a támogatást az ellátást végzõ
olyan munkavállalók, valamint a szolgáltatóval foglalkoz-
tatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek
2009. évi elmaradt járandóságának és azok közterheinek
megelõlegezésére használhatja fel, akik

a) az Önkormányzattal ellátási szerzõdéses jogviszony-
ban álló szolgáltató tevékenységének keretében a házi se-
gítségnyújtás és/vagy jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
ellátás biztosításában munkaviszony vagy foglalkoztatás-
ra irányuló egyéb jogviszony keretében közremûködtek,

b) az a) pontban megjelölt tevékenységükért a munka-
szerzõdésükben, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogvi-
szonyt létrehozó szerzõdésükben meghatározott munka-
bért vagy díjazást nem kapták meg a szerzõdés fenntartása
mellett, valamint akik a munkabér, valamint díjazás kifize-
tésének elmaradása miatt éltek rendkívüli felmondással,
továbbá

c) akiknek munkaviszonyát, foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyát a szolgáltató úgy szüntette meg, hogy
a jogviszony megszûntetésekor a munkavállalóval, vala-
mint a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alanyá-
val szemben a szerzõdésben foglalt munkabérrel, valamint
díjazással összefüggésben tartozása állt fenn.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt szemé-
lyek elmaradt munkabérét, valamint díjazását a szolgáltató
kifizeti, az Önkormányzat kéri az elõleg munkavállaló ál-
tali visszafizetését. A munkavállaló az elmaradt munkabé-
rének kifizetésérõl köteles 5 munkanapon belül tájékoztat-
ni az Önkormányzatot. A visszafizetett összeget
az Önkormányzat 3 munkanapon belül köteles
a költségvetés felé befizetni.

(3) Az Önkormányzat a kapott támogatást nem adhatja
át a nem állami fenntartónak.

(4) Amennyiben a munkavállaló több településen is el-
lát gondozottakat, úgy az Önkormányzatok egymás közöt-
ti pénzeszköz-átadással is rendezhetik a járandóság egy
összegben történõ kifizetését.

(5) Ha valamely Önkormányzat korábban visszatéríten-
dõ támogatással segítette az érintett munkavállalót, a tá-
mogatás ennek kiegyenlítésére is fordítható, és ennek
összege az elszámolás során figyelembe vehetõ.

6. §

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

(2) A támogatás felhasználására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet sza-
bályait kell megfelelõen alkalmazni.

(3) A támogatás felhasználásának végsõ határideje
2010. január 31. Az ezen határidõig fel nem használt támo-
gatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás határidõn túl, illetve a jogszabályban megha-
tározott céloknak és feltételeknek nem megfelelõen fel-
használt összegét a támogatás igénylésekor irányadó jegy-
banki alapkamat kétszeresének megfelelõ kamattal növelt
mértékben kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

(4) Az Önkormányzat 2010. február 15-éig adatot szol-
gáltat az Igazgatóság részére a kifizetett járandóság és köz-
terheinek összegérõl.

(5) Amennyiben a támogatást igénybe vevõ Önkor-
mányzattal ellátási szerzõdéssel rendelkezõ nem állami
fenntartó részére ugyanazon idõszakra és jogcímen támo-
gatás kerül megállapításra, a folyósításkor abból az Önkor-
mányzat (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatásában
feltüntetett összeget le kell vonni.

7. §

(1) Az Önkormányzat a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-i fordulónappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) Az Önkormányzat a támogatás felhasználásáról
az elemi költségvetési beszámoló készítésével egyidejûleg
részletes pénzügyi beszámolót küld az Igazgatóság részé-
re, amelyben igazolja a támogatás foglalkoztatottak
részére történt kifizetését.

(3) A támogatás felhasználását a jogszabályban erre fel-
jogosított szervek ellenõrizhetik.

(4) Az Önkormányzat köteles a támogatás felhasználá-
sáról elkülönítetten naprakész nyilvántartást vezetni, az el-
lenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõr-
zés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni
ellenõrzést lehetõvé tenni.

Az egyéb támogatásra vonatkozó szabályok

8. §

(1) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján illetékes regi-
onális munkaügyi központ (a továbbiakban: regionális
munkaügyi központ) a házi segítségnyújtást és/vagy jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtást nyújtó egyházi vagy nem
állami fenntartó által mûködtetett szolgáltatóval munkavi-
szonyban, valamint foglalkoztatásra irányuló egyéb jogvi-
szonyban álló, a szolgáltatásban közremûködõ és az 5. §
(1) bekezdésének b)–c) pontjaiban meghatározott feltéte-
leknek megfelelõ, a 2–7. §-ok szerinti támogatásban nem
részesült személy elmaradt munkabérét, valamint
díjazását és ezek közterheit a források rendelkezésre
állásáig megelõlegezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelõ
munkavállaló a regionális munkaügyi központnál 2009.
december 15-éig kérheti az 5. § (1) bekezdésének b) és
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c) pontjában foglaltak szerinti elmaradt munkabérének,
illetve díjazásának megelõlegezését. A határidõ
elmulasztása jogvesztõ.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott kérelemhez csa-
tolni kell:

a) a munkavállaló munkaszerzõdésének, vagy a foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyt létrehozó egyéb szerzõdé-
sének másolatát,

b) a bérszámfejtéshez szükséges valamennyi dokumen-
tumot, valamint

c) azon nyilatkozatát, amelyben büntetõjogi felelõssége
tudatában kijelenti, hogy az 5. § (1) bekezdésének
b)–c) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel.

(4) A regionális munkaügyi központ az elõleg biztosítá-
sáról – a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra figye-
lemmel – a kérelem benyújtását követõ 5 munkanapon be-
lül határoz. A regionális munkaügyi központ a határozatot
annak meghozatalát követõen haladéktalanul közli
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervével.

(5) A regionális munkaügyi központ határozata alapján
az elõleget a Magyar Államkincstár illetékes területi szer-
ve számfejti, majd utalványozza.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt szemé-
lyek elmaradt munkabérét, valamint díjazását a szolgáltató
kifizeti, a regionális munkaügyi központ kéri az elõleg
munkavállaló általi visszafizetését. A munkavállaló az el-
maradt munkabérének kifizetésérõl köteles 5 munkanapon
belül tájékoztatni a regionális munkaügyi központot.
A visszafizetett összeget a regionális munkaügyi központ
3 munkanapon belül köteles a költségvetés felé befizetni.

9. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2010. április 1-jén hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

társadalompolitika összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter

A Kormány 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelete
egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek
a szociális foglalkoztatás és a jelzõrendszeres

házi segítségnyújtás állami támogatásának
átalakításával, valamint az egyházi kiegészítõ

támogatás megtérítésével összefüggõ módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m), p),
r), s) és u) pontjában kapott felhatalmazás, valamint
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés t) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket
rendeli:

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociá-
lis foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szo-
ciális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.
12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 1. § (2) bekez-
dése a következõ d)-h) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]
„d) feladategység: az ellátott által ledolgozott 1 mun-

kaóra. A fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban a ledolgo-
zott munkaórák számítása során ledolgozott munkanapnak
kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett
munkaszüneti napot és a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény 131–132. §-a és 137. §-a szerinti
szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkozta-
tott személy táppénzben részesül. Fejlesztési pályázat ese-
tén a feladategység a támogatási szerzõdésben
meghatározott tárgyi eszköz fejlesztése, beszerzése;

e) feladatmutató: a feladategységek száma;
f) szociális foglalkoztatási támogatás: a központi költ-

ségvetésbõl a fenntartó részére nyújtott vissza nem téríten-
dõ támogatás, amely a támogatási szerzõdésben meghatá-
rozottak szerint a szociális foglalkoztatás mûködtetéséhez
vagy fejlesztéséhez, ezen belül

fa) a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához,
illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz,

fb) a külön jogszabályban elõírt segítõk munkabéréhez
és ennek járulékaihoz,

fc) anyagköltséghez,
fd) közüzemi költséghez,
fe) adminisztrációs költséghez,
ff) munkavédelmi oktatáshoz,
fg) tárgyi eszköz fejlesztéséhez, beszerzéséhez
használható fel;
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g) támogatási idõszak: 3 egymást követõ naptári év.
A következõ támogatási idõszak az elõzõ támogatási idõ-
szak lejártakor kezdõdik;

h) igazgatóság: a Magyar Államkincstár regionális
igazgatósága;”

(2) Az Szfr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A szociális foglalkoztatás pályázati rendszerének
mûködtetésével és ellenõrzésével összefüggõ kiadások fe-
dezetére a szociális foglalkoztatás támogatását szolgáló
fejezeti kezelésû elõirányzat (a továbbiakban: fejezeti ke-
zelésû elõirányzat) legfeljebb 3%-a használható fel.”

(3) Az Szfr. 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmû-
ködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a,
illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás (a továbbiak-
ban: intézményi társulás) által fenntartott szociális intéz-
mény esetén a fenntartóra vonatkozó, e rendelet szerinti
jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban
meghatározott, ennek hiányában az intézményi társulás
székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban
együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik,
illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat
nyújthat be pályázatot, köti meg a támogatási szerzõdést,
a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak
kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi
önkormányzat számol el.”

2. §

(1) Az Szfr. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A szociális foglakoztatási módszertani intézmény
a (2) bekezdés szerinti szakvéleményében megvizsgálja,
hogy a foglalkoztatási szakmai programban meghatározott
személyi és tárgyi feltételek – a foglalkoztatás összes kö-
rülményét figyelembe véve – biztosítottak-e, és amennyi-
ben szükséges, javaslatot tesz a foglalkoztatási szakmai
program módosítására.”

(2) Az Szfr. 3/A. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza]
„e) az ellátottakkal, illetve törvényes képviselõjükkel

szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejûleg fenn-
álló szerzõdések maximális számát, amely nem haladhatja
meg az intézmény mûködési engedélye szerinti
férõhelyszámot.”

(3) Az Szfr. 3/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Az ellátottakkal, illetve törvényes képviselõjükkel
szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejûleg fenn-
álló szerzõdések számának megállapítása során figyelmen
kívül kell hagyni a foglalkoztatott szerzõdését abban
az idõszakban, amelyben egészségi állapotára tekintettel

a munkavégzésben nem tud részt venni, amennyiben
igazolt távolléte idejére feladategység nem számolható
el.”

3. §

Az Szfr. 5/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg az Szfr. az 5/A. §-t megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki:

„A szociális foglalkoztatás nyilvántartása
5/A. § (1) A szociális és gyámhivatal az Szt.

99/C. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartást elektro-
nikus úton vezeti, a részére megküldött adatokat, doku-
mentumokat azok megérkezésétõl számított 5
munkanapon belül rögzíti.

(2) A szociális intézmény az Szt. 99/C. §-ának (1) be-
kezdésében foglalt adatokat, illetve dokumentumokat
a foglalkoztatás megkezdésétõl számított 15 napon belül
köteles a szociális és gyámhivatalnak megküldeni.

(3) A szociális intézmény a foglalkoztatási jogviszony
módosulását, megszûnését, illetve megszüntetését követõ
15 napon belül megküldi a szociális és gyámhivatalnak
a módosulást, megszûnést, megszüntetést igazoló doku-
mentum másolatát, kivéve, ha a jogviszony a határozott
idejének lejárta miatt szûnik meg.”

4. §

Az Szfr. a következõ 7/A–7/B. §-sal, és a 7/A. §-t meg-
elõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Szociális igazgatási bírság
7/A. § (1) A szociális foglalkoztatás ellenõrzése során

a szociális és gyámhivatal, illetve az FSZH bírságot
szabhat ki

a) a foglalkoztatóval szemben, ha az nem kéri az 5. §
(2) bekezdése szerinti esetekben a foglalkoztatási enge-
dély módosítását,

b) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével
szemben, ha az 5/A. § szerinti adatszolgáltatási kötelezett-
ségének ismételten nem, vagy nem a meghatározott
módon tesz eleget,

c) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével
szemben, ha a foglalkoztatott foglalkoztatására nem külön
jogszabály szerinti szociális foglalkoztatási alkalmassági
vizsgálat során kiállított szakvéleménynek megfelelõen,
vagy e szakvélemény hiányában kerül sor,

d) a fenntartóval, a szociális intézmény vezetõjével,
a foglalkoztatóval szemben, ha a szociális intézményi ellá-
tottakat a foglalkoztatási engedélyen nem szereplõ
tevékenységi körben foglalkoztatja,

e) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével
szemben, ha a szociális foglalkoztatás során megsérti
az Szt. 99/D. §-ának (2)–(5) bekezdésében, illetve az Szt.
99/E. §-ának (2)–(4) bekezdésében foglaltakat.
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(2) A bírság összegét az eset összes körülményére, így
különösen a jogsértés súlyára, a jogsértéssel okozott ér-
deksérelem nagyságára, a jogsértõ állapot idõtartamára,
a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására és – fenntartóra
kiszabott bírság esetén – a bírság megfizetésének az ellátás
színvonalára gyakorolt hatására tekintettel kell
meghatározni.

(3) A bírság – a jogsértés jellegétõl, illetve a felelõsség
mértékétõl függõen – több személlyel, illetve szervezettel
szemben is kiszabható.

(4) Ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a hatá-
rozatban megállapított határidõn belül nem intézkedik
a jogellenesség megszüntetése érdekében, a bírság
ismételten kiszabható.

(5) A bírság más jogkövetkezményekkel egyidejûleg is
alkalmazható.

(6) Az intézményvezetõre vonatkozó rendelkezéseket
a szociális intézmény vezetõjén kívül arra a személyre is
alkalmazni kell, aki az intézményvezetõ jogszabályban
meghatározott azon feladatát ellátja, amelybõl származó
jog gyakorlásával, illetve kötelesség megszegésével
a jogsértést elkövették.

7/B. § (1) A bírságot az ügyben elsõ fokon eljáró szerv
számára kell megfizetni a bírságot kiszabó határozat jog-
erõre emelkedését követõ harminc napon belül.

(2) A bírságból befolyt összeget az ügyben elsõ fokon
eljáró szerv negyedévente, a negyedévet követõ hónap
20-áig a Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzat-fel-
használási keretszámlájára utalja át. Az ügyben elsõ fokon
eljáró szerv az átutalással egyidejûleg a bírságot kiszabó
jogerõs határozatot közli a Minisztériummal, valamint ha
az eljáró szerv szociális és gyámhivatal, az FSZH-val.
A bírságból befolyt összeget a szociális és gyámhivatalok,
valamint az FSZH ellenõrzési feladatainak támogatására
kell felhasználni.”

5. §

Az Szfr. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A szociális foglalkoztatási támogatás az e ren-

delet szerinti általános pályázat, meghívásos pályázat, va-
lamint fejlesztési pályázat útján nyújtható.

(2) Az egy feladategységre jutó támogatás összege –
a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – minden fenntartó
esetében megegyezik.

(3) Amennyiben a nappali intézményben ellátottak leg-
alább 75 százaléka szociális foglalkoztatásban vesz részt,
az egy feladategységre jutó támogatás a (2) bekezdés sze-
rinti összegnél legfeljebb 20 százalékkal magasabb
összegben is megállapítható.

(4) A szociális foglalkoztatási támogatás összege a fel-
adatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás
szorzata.

(5) A szociális foglalkoztatási támogatás nem igényel-
hetõ és nem használható fel

a) annak az ellátottnak a foglalkoztatására,
aa) akinek foglalkoztatása révén a foglalkoztató a meg-

változott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatá-
sához nyújtható költségvetési támogatásról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs
költségtámogatásban részesül vagy

ab) aki fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás esetén az 55.
életévét, munkarehabilitáció esetén az öregségi nyugdíj-
korhatárt betöltötte vagy

ac) akit – a külön jogszabály alapján lefolytatott szoci-
ális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított
szakvélemény szerint – nem szükséges szociális foglal-
koztatás keretében foglalkoztatni vagy

ad) akit az ac) pont szerinti szakvéleményben javasolt
munkarehabilitáció helyett fejlesztõ-felkészítõ foglalkoz-
tatás keretében foglalkoztatnak;

b) a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében fog-
lalkoztatott személy munkaszerzõdésének megszüntetésé-
bõl fakadó munkáltatói kötelezettségek teljesítésére.”

6. §

Az Szfr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg az Szfr. a 9. §-t megelõzõen a következõ al-
címmel egészül ki:

„Általános pályázat
9. § (1) A pályázatot a szociál- és nyugdíjpolitikáért fe-

lelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) írja ki.
(2) A pályázatot a korábbi támogatási idõszak utolsó

évében, legkésõbb július 31-ig kell kiírni.
(3) A pályázat elbírálását követõen ellátatlanul vagy

részben ellátatlanul maradt területekre külön is kiírható
pályázat.

(4) A pályázati kiírás tartalmazza
a) a pályázat formai követelményeit,
b) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és

módját,
c) a pályázat benyújtásának feltételeit, elbírálásának

szakmai szempontrendszerét,
d) az egy feladategységre jutó támogatás várható

összegét, a feladatmutató számításának módját,
e) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,
f) a pályázat elbírálásának és a mûködési támogatás

igénybevételének rendjét,
g) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,
h) a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeire,

a szerzõdés alapján szerzett jogosultságokra, illetve vállalt
kötelezettségekre, az elszámolás formai, tartalmi követel-
ményeire, az ellenõrzés tûrésének kötelezettségére, vala-
mint a támogatás jogosulatlan igénybevételének
következményeire vonatkozó tájékoztatást.

(5) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati ki-
írásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadására
a pályázat közzétételét követõen legalább 30 nap álljon
rendelkezésre.
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(6) A pályázati kiírást közzé kell tenni a miniszter által
vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), va-
lamint az FSZH honlapján.”

7. §

Az Szfr. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A pályázatot a szociális intézmény fenntartója

– az FSZH elektronikus pályázatkezelõ rendszerén keresz-
tül – elektronikus úton nyújthatja be.

(2) Hiányosan benyújtott pályázat esetén az FSZH
a pályázót egy alkalommal az elektronikus pályázatkezelõ
rendszere útján – a felhívásnak az elektronikus pályázatke-
zelõ rendszerben a pályázó számára rendelkezésre álló ér-
tesítési tárhelyre érkezésétõl (a továbbiakban: tárhelyre ér-
kezés) számított – 8 napos határidõvel hiánypótlásra hívja
fel.

(3) Az FSZH a felhívás, értesítés vagy más dokumen-
tum – a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tár-
helyre – küldésével egyidejûleg errõl a pályázót elektroni-
kus levélben értesíti.

(4) A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályá-
zatot határidõn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívás-
nak határidõben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget.”

8. §

Az Szfr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A pályázatokat az FSZH a beérkezést, illetve

a hiánypótlást követõ 5 munkanapon belül elõkészíti a pá-
lyázati bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére.
A bizottság hat tagból áll.

(2) A pályázatokat a bizottság a beérkezett pályázatok
elõkészítését követõ 20 napon belül véleményezi.

(3) A bizottság
a) elnökét a miniszter jelöli ki,
b) egy tagját a helyi önkormányzatokért felelõs minisz-

ter jelöli ki,
c) egy tagját az FSZH jelöli ki,
d) egy tagját a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

jelöli ki,
e) egy tagját az Országos Szociálpolitikai Tanács kéri

fel,
f) egy tagját az Országos Fogyatékosügyi Tanács kéri

fel.
(4) A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatósá-

gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalta-
kon túl nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet tá-
mogatásban a fenntartó, amennyiben

a) a bizottság tagja a fenntartóval, a szociális intéz-
ménnyel vagy a külsõ foglalkozatóval munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban áll,

b) a bizottság tagja olyan szervezet ügyintézõ és képvi-
seleti szervének, illetve felügyelõ szervének tagja, amely

a fenntartóval vagy a szociális intézménnyel munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban áll.

(5) A bizottság mûködésének feltételeit az FSZH bizto-
sítja.

(6) A bizottság tagja jogosult a pályázatok véleménye-
zésében való részvételért az FSZH vezetõje (a továbbiak-
ban: fõigazgató) által elõre meghatározott, de pályázaton-
ként legfeljebb 1100 forint tiszteletdíjra, kivéve, ha köz-
ponti költségvetési szervvel közszolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonyban áll.

(7) A bizottsági vélemények és a bizottság mûködését
érintõ döntések elfogadásához a bizottság legalább négy
tagjának egybehangzó szavazata szükséges.

(8) A bizottság a 12. § (2) bekezdése szerinti szempon-
tok alapján javaslatot tesz a támogatandó, illetve az eluta-
sítandó pályázatokra, továbbá a 12. § (4) bekezdésének
ca)–cc) alpontja szerinti feltételekre, valamint nappali in-
tézményben történõ szociális foglalkoztatás esetén a fel-
adategység 8. § (3) bekezdése szerinti összegére. A bizott-
ság e feltételek meghatározására a pályázatban foglaltak-
tól eltérõen is javaslatot tehet. A bizottság a javaslatát
köteles indokolni.

(9) A bizottsági ülésrõl készített jegyzõkönyvnek tar-
talmaznia kell a bizottság jelen lévõ tagjainak nevét, a bi-
zottsági vélemény meghozatalának napját, a pályázatokról
kialakított bizottsági véleményt és annak indokolását, va-
lamint az esetleges kisebbségi véleményt. A jegyzõkönyv
nyilvános, abba bárki betekinthet.

(10) A bizottság a mûködési rendjét – az e rendeletben
meghatározott keretek között – maga alakítja ki.”

9. §

Az Szfr. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A bizottság javaslatának beérkezésétõl számí-

tott 8 napon belül az FSZH a pályázatokat döntésre terjesz-
ti fel a miniszternek. A miniszter a felterjesztés beérkezé-
sét követõ 8 napon belül dönt a nyertes pályázók szemé-
lyérõl, valamint az egy feladategységre jutó támogatás
összegérõl, és a döntésrõl haladéktalanul tájékoztatja
az FSZH fõigazgatóját. Az egyéb feltételekrõl, különösen
a feladatmutatóról az FSZH fõigazgatója a miniszteri
döntés kézhezvételét követõ 8 napon belül dönt.

(2) A miniszter és az FSZH fõigazgatója az (1) bekez-
dés szerinti döntését

a) a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljainak érvé-
nyesülése,

b) a foglalkoztatni kívánt célcsoport kiválasztása,
c) a foglalkoztató – a pénzügyi-gazdálkodási tervben

foglaltak és a vállalt feladatmutatók alapján megállapítha-
tó – hatékonysága,

d) a foglalkoztatásból származó bevétel – a szociális
foglalkoztatás fejlesztésébe és mûködtetésébe történõ –
visszaforgatásának mértéke,
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e) a szociális intézmény szakmai programja és a foglal-
koztatási szakmai program összhangja,

f) az elõállítandó termékek, illetve a megszervezett te-
vékenységek piacképessége, a foglalkoztatónak a piacok
felkutatására irányuló tevékenysége,

g) a költségvetési források
alapján hozza meg.
(3) A pályázat nem támogatható, ha a pénzügyi-gazdál-

kodási tervben tervezett bevételek nem teljesíthetõek, a ki-
adások nem állnak összhangban a foglalkoztatási szakmai
programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és
a vállalt feladatokkal, vagy a foglalkoztatás mûködésének
pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak.

(4) Az FSZH a döntésrõl – a fõigazgatói döntést követõ
8 napon belül – elektronikus pályázatkezelõ rendszerén
keresztül értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;
b) a szociális intézmény, illetve a külsõ foglalkoztató

nevét, székhelyét, illetve telephelyét és az ágazati
azonosítóját;

c) nyertes pályázat esetén
ca) az elsõ költségvetési évre meghatározandó feladat-

mutatót,
cb) a szociális foglalkoztatási támogatás feltételeit,
cc) a támogatási szerzõdésben az elsõ költségvetési év-

re meghatározandó szociális foglalkoztatási támogatás
összegét,

cd) a támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges
dokumentumok felsorolását és azok benyújtásának
határidejét és módját,

ce) a támogatási szerzõdés megkötésének határidejét;
d) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.
(5) A (2) bekezdés szerinti döntés hatályát veszti, ha
a) a (4) bekezdés ca)–cc) alpontja szerinti foglalkozta-

tási feltételek eltérnek attól, amit a fenntartó a pályázatá-
ban vállalt, és azt a fenntartó nem fogadja el;

b) a támogatási szerzõdés a döntésrõl szóló értesítésben
megjelölt idõpontig a fenntartó mulasztásából vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti körülmények
fennállásáról – a határidõ leteltét, illetve a valós adatokról,
tényekrõl, körülményekrõl történõ tudomásszerzést köve-
tõ 8 napon belül – az FSZH elektronikus úton értesíti
a fenntartót.”

10. §

Az Szfr. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg a 13. §-t megelõzõ alcím a következõ alcímre
módosul:

„Meghívásos pályázat
13. § (1) Ha az általános pályázat elbírálását követõen

ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellá-
tása a 9. § (3) bekezdése szerinti pályázat útján sem bizto-

sítható, a szolgáltató meghívásos pályázat útján is
kiválasztható.

(2) A meghívásos pályázat keretében legalább három
olyan fenntartót kell a pályázat benyújtására felhívni,
amely a szociális foglalkoztatást más ellátási területen biz-
tosítja, vagy amely az ellátási területen vagy annak egy ré-
szén szakosított ellátást vagy nappali ellátást biztosít.
E rendelkezés tekintetében az egyházakat és egyházi fenn-
tartónak minõsülõ szervezeteiket, szervezeti egységeiket,
illetve a társadalmi szervezeteket, alapítványokat, közala-
pítványokat és ezek jogi személyiséggel rendelkezõ
szervezeti egységeit egy fenntartónak kell tekinteni.

(3) A pályázat benyújtására való felhívás tartalmazza
a 9. § (4) bekezdésében foglaltakat, továbbá a pályázattal
érintett ellátási területet.

(4) A nyertes pályázó személyérõl az FSZH fõigazga-
tója dönt, amennyiben a pályázó a meghívásos pályázat
benyújtásakor az általános pályázat alapján már szociális
foglalkoztatási támogatásban részesül.

(5) A meghívásos pályázatra egyebekben a 9–12. § sza-
bályait kell megfelelõen alkalmazni.”

11. §

Az Szfr. 13/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg az Szfr. a 13/A. §-t megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki:

„Fejlesztési pályázat
13/A. § (1) Az általános pályázat elbírálását követõen

nyílt pályázatként vagy meghívásos pályázatként – tárgyi
eszköz beszerzés, fejlesztés támogatására – fejlesztési pá-
lyázat írható ki azon fenntartók részére, akik az általános
pályázat vagy meghívásos pályázat alapján már szociális
foglalkoztatási támogatásban részesülnek.

(2) A nyertes pályázó személyérõl az FSZH fõigazga-
tója dönt.

(3) A fejlesztési pályázatra egyebekben a 9–13. § sza-
bályait kell megfelelõen alkalmazni.”

12. §

Az Szfr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg az Szfr. a 14. §-t megelõzõen a következõ al-
címmel egészül ki:

„A támogatási szerzõdés megkötése
14. § (1) A támogatási szerzõdést az FSZH és a fenntar-

tó köti meg. A támogatási szerzõdésben
a) az FSZH kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntar-

tónak a szociális foglalkoztatás mûködtetéséhez szociális
foglalkoztatási támogatást biztosít,

b) a fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a foglal-
koztatást a jogszabályokban és a támogatási szerzõdésben
meghatározottaknak megfelelõen biztosítja.
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(2) A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele
az alábbi dokumentumok FSZH-hoz történõ benyújtása:

a) települési önkormányzat, illetõleg önkormányzati
fenntartású intézmény esetén a szerzõdés megkötésére jo-
gosult személy képviseleti jogosultságának igazolása, to-
vábbá közjegyzõ által hitelesített vagy ügyvéd által ellen-
jegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank
által hitelesített banki aláírás-bejelentõ karton;

b) a társulási szerzõdés másolata, ha a fenntartó, illetve
külsõ foglalkoztató intézményi társulás vagy települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulása;

c) ha a fenntartó, illetve külsõ foglalkoztató az egyház
bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége,
a nyilvántartásba vett egyház, egyházi jogi személy képvi-
selõjének a nyilatkozata a fenntartó, illetõleg külsõ foglal-
koztató nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyé-
rõl, valamint arról, hogy a fenntartó, illetõleg külsõ foglal-
koztató az általa képviselt egyház, egyházi jogi személy
szervezeti egysége, és az egyház alapszabálya alapján jogi
személyiséggel rendelkezik, továbbá közjegyzõ által hite-
lesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási
címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített
banki aláírás-bejelentõ karton;

d) ha a fenntartó gazdasági társaság, 60 napnál nem ré-
gebbi, hatályos adatokat tartalmazó cégkivonat, továbbá
közjegyzõ által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitele-
sített banki aláírás-bejelentõ karton;

e) ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány, köz-
alapítvány, egyház, egyházi jogi személy esetén 60 napnál
nem régebbi, a bíróság által kiadott, hatályos adatokat tar-
talmazó kivonat, továbbá közjegyzõ által hitelesített vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy erede-
ti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ
karton;

f) egyéni vállalkozó fenntartó esetén az egyéni vállal-
kozók nyilvántartásában szereplõ hatályos adatait igazoló,
három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány;

g) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy
ga) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági

társaság esetén nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszá-
molási eljárás alatt és nincs ellene folyamatban a mûködé-
sét ellehetetlenítõ végrehajtási eljárás,

gb) társadalmi szervezet, közalapítvány, alapítvány ese-
tén a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését
az ügyészség nem kezdeményezte,

gc) egyéni vállalkozó esetén nem áll végrehajtási eljárás
alatt,

gd) helyi önkormányzat esetén nem áll adósságrendezé-
si eljárás alatt, valamint

ge) a ga)–gd) alpontokban foglaltakon túl arról, hogy
a szerzõdéskötést követõen indult ilyen eljárásról 15 na-
pon belül tájékoztatja a kötelezettségvállalót;

h) a fenntartó nyilatkozata a pénzforgalmi számláiról,
valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.
(VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelõen ki-

állított és a megadott számlákat vezetõ pénzforgalmi szol-
gáltatók által visszaigazolt, az FSZH-t az érintett számlák-
ra beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó – csak
az FSZH írásbeli hozzájárulásával visszavonható –
levelek;

i) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-ában és 8. §-ában meghatározott
feltételeknek megfelel;

j) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a tárgyévet meg-
elõzõ 5 évben kapott állami támogatásokkal elszámolt
vagy határidõre el fog számolni;

k) a fenntartó nyilatkozata az elszámolás alapjául szol-
gáló dokumentumok fellelhetõségérõl, illetve annak válto-
zása esetén a változás bejelentésének kötelezettségérõl;

l) a szociális foglalkozatási engedély másolata;
m) külsõ foglalkozató esetén a foglalkozatásra irányuló

megállapodás másolata;
n) a külsõ foglalkoztató tekintetében mindazon doku-

mentumok megléte, amelyeket jogszabály a fejezeti keze-
lésû elõirányzatból nyújtott támogatás tekintetében a tá-
mogatási szerzõdés megkötésének feltételeként
a támogatott részére elõír;

o) a fenntartó által benyújtott pályázat;
p) a pályázati kiírásban meghatározott egyéb doku-

mentumok.
(3) A támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges

dokumentumokat a pályázati döntésrõl szóló értesítés tár-
helyre érkezését követõ 20 napon belül kell az FSZH-nak
megküldeni, kivéve, ha a dokumentumot a pályázathoz
mellékelték.

(4) Szociális intézményenként külön támogatási szer-
zõdést kell kötni.

(5) A támogatási szerzõdés tartalmazza különösen
a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és annak

a számlájának a számát, amelyre a szociális foglalkoztatási
támogatás folyósítását kéri,

b) a szociális intézmény nevét, székhelyét, illetve te-
lephelyét, típusát, adószámát és ágazati azonosítóját,

c) a külsõ foglalkoztató nevét, székhelyét, illetve telep-
helyét,

d) a feladatmutatót,
e) az elsõ költségvetési évre meghatározott szociális

foglalkoztatási támogatás összegét,
f) a szociális foglalkoztatási támogatás folyósításának

határidejét és módját,
g) a szociális foglalkoztatási támogatás – a foglalkozta-

tó részére történõ – átadásának határidejét és módját,
h) a támogatási szerzõdés kezdetének és megszûnésé-

nek idõpontját,
i) a támogatási szerzõdés módosításának és felmondá-

sának eseteit és módját,
j) a fenntartó bejelentési kötelezettségét, valamint

az országos jelentési rendszerbe történõ adatszolgáltatási
kötelezettségét,
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k) a kötelezõen vezetendõ dokumentumok körét és
a dokumentálás módját,

l) az elszámolás és az ellenõrzés rendjét,
m) a fenntartónak és a szociális intézménynek a nyil-

vántartás-vezetéssel és ellenõrzéssel összefüggõ
kötelezettségét,

n) a szerzõdésszegés következményeit.”

13. §

Az Szfr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg az Szfr. a 15. §-t megelõzõen a következõ al-
címmel egészül ki:

„Bejelentési kötelezettség és a támogatási szerzõdés
módosítása

15. § (1) A fenntartó 15 napon belül köteles
az FSZH-nak bejelenteni, ha

a) a foglalkoztatás biztosítása bármely okból tartós
akadályba ütközik,

b) a pályázatban, illetve a szerzõdéskötéskor közölt
bármilyen adatban, illetve a szerzõdést befolyásoló körül-
ményben változás állt be,

c) a fenntartó neve, székhelye, adószáma, bármely
pénzforgalmi számlaszáma megváltozik, új pénzforgalmi
számlát nyit,

d) a foglalkoztató neve, székhelye megváltozik,
e) a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye,

vagy a férõhelyeinek száma megváltozik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejûleg

a fenntartó köteles a megváltozott adatokkal kapcsolatos
dokumentumokat is megküldeni az FSZH részére.

(3) A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha
fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a mûködést
engedélyezõ szervhez. A bejelentéssel egyidejûleg meg
kell küldeni a 14. § (2) bekezdés szerinti iratokat, a mûkö-
dési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelem-
nek a mûködést engedélyezõ szerv által érkeztetett példá-
nyát, valamint az új fenntartó pénzügyi-gazdálkodási ter-
vét a szociális intézményre vonatkozóan. A támogatási
szerzõdés a fenntartóváltozás jogerõre emelkedésével
megszûnik, ha a támogatási szerzõdésben a fenntartó
személyében bekövetkezõ változáshoz az FSZH
a bejelentést követõ 30 napon belül írásban nem járul
hozzá.

(4) A fenntartó 5 napon belül köteles bejelenteni, ha
csõd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve
adósságrendezési eljárás indul ellene, illetve a külsõ fog-
lalkoztató ellen, vagy amennyiben a fenntartó, külsõ fog-
lalkoztató társadalmi szervezet, közalapítvány, alapítvány,
a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését
az ügyészség kezdeményezte.”

14. §

Az Szfr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § (1) A fenntartó évente egyszer, május 20-áig kér-
heti a vállalt feladatmutató évközi módosítását. A módosí-
tási javaslat elfogadásáról az FSZH a vállalt feladatmutat-
óra, a szolgáltatás iránti keresletre, a szociális foglalkozta-
tás célcsoportonkénti ellátásának színvonalára és minõsé-
gére, a célcsoport funkcionális változására, valamint a ren-
delkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel –
a bizottság javaslatának kikérését követõen – dönt.

(2) A fenntartó minden év szeptember 30-áig írásban
köteles bejelenteni az FSZH részére a következõ évre vál-
lalt feladatmutatót.

(3) Az FSZH a (2) bekezdés szerinti bejelentésben fog-
laltakra, a szociális foglalkoztatás területi lefedettségére,
a foglalkoztatás iránti igényre, a foglalkoztatás színvona-
lára, a foglalkoztatás esetlegesen megváltozott kötelezõ
személyi és tárgyi feltételeire, valamint a rendelkezésre ál-
ló költségvetési forrásokra tekintettel – a bizottság javasla-
tának figyelembevételével – a költségvetésrõl szóló tör-
vény elfogadását követõ 15 napon belül elektronikus úton
ajánlatot tesz a fenntartónak a következõ évi szociális
foglalkoztatási támogatás összegére.

(4) Az FSZH és a fenntartó a feltételekrõl egyeztethet.
Az egyeztetés lefolytatását a fenntartó az ajánlat tárhelyre
érkezését követõ 5 napon belül, a javaslatainak egyidejû
megküldésével kezdeményezheti az FSZH-nál. Az FSZH
a kezdeményezés beérkezését követõ 5 napon belül köte-
les értesíteni a fenntartót, hogy kíván-e egyeztetést
lefolytatni. Az egyeztetésrõl jegyzõkönyvet kell vezetni.

(5) Ha a fenntartó az ajánlatot
a) egyeztetés lefolytatása esetén az egyeztetésrõl szóló

jegyzõkönyv,
b) az egyeztetés lefolytatására tett javaslat FSZH által

történõ elutasítása esetén az errõl szóló értesítés,
c) az a)–b) pontban nem említett esetben az ajánlat
tárhelyre érkezését követõ 15 napon belül elfogadja,

a szerzõdés a következõ év január 1-jétõl az ajánlatnak
megfelelõen módosul, egyéb esetben a szerzõdés a követ-
kezõ év január 1-jétõl megszûnik.

(6) Az FSZH a költségvetési törvény hatálybalépéséig
az ajánlatát módosíthatja, ebben az esetben az FSZH ere-
deti ajánlata érvényét veszti, a (3)–(5) bekezdésben foglal-
takat a módosított ajánlatra kell alkalmazni.”

15. §

Az Szfr. A következõ 16/A. §-sal, és a 16/A. §-t megelõ-
zõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A támogatási szerzõdés megszûnése és felbontása
16/A. § (1) A támogatási szerzõdés megszûnik
a) a támogatási idõszak leteltével,
b) a fenntartó jogutód nélküli megszûnésével,
c) a szociális intézmény mûködési engedélyének jog-

erõs visszavonásával,
d) a szociális foglalkoztatási engedély jogerõs vissza-

vonásával,

24. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 4253



e) felmondással,
f) azonnali hatályú felmondással,
g) a 15. § (3) bekezdése, illetve a 16. § (5) bekezdése

szerinti esetben.
(2) A fenntartó a támogatási szerzõdést 90 napos fel-

mondási idõvel indokolás nélkül felmondhatja.
(3) A fenntartó a támogatási szerzõdést azonnali ha-

tállyal felmondhatja, ha a szociális foglalkoztatási támoga-
tást az esedékességet követõ 30 napon belül nem folyósít-
ják, a 16/B. § (8)–(9) bekezdésében foglaltak kivételével.

(4) Az FSZH a támogatási szerzõdést – a miniszter
egyetértésével – 60 napos felmondási idõvel felmondhatja,
ha

a) a teljesített feladatmutató éves szinten nem éri el
a vállalt feladatmutatót,

b) a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,
c) a foglalkoztatással összefüggésben egy naptári éven

belül összesen 100 000 forintot meghaladó összegû szoci-
ális igazgatási bírságot szabtak ki,

d) a fenntartóval vagy a külsõ foglalkoztatóval szem-
ben a támogatási szerzõdés megkötését követõen csõd-,
felszámolási, végelszámolási, végrehajtási vagy adósság-
rendezési eljárás indul, illetve társadalmi szervezet, köz-
alapítvány, alapítvány esetén a szervezet bírósági nyilván-
tartásból való törlését az ügyészség kezdeményezi,

e) a fenntartó a visszafizetési vagy kamatfizetési köte-
lezettségét nem teljesíti.

(5) Az FSZH a támogatási szerzõdéstõl – a miniszter
egyetértésével – elállhat, ha

a) a fenntartó a szociális foglalkoztatási támogatást
nem a támogatási szerzõdés szerint használja fel,

b) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének a támo-
gatást folyósító igazgatóság felhívása ellenére határidõben
nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidõ-
ben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget, illetve
az FSZH az elszámolást elutasítja,

c) a fenntartó, a szociális intézmény vagy a külsõ fog-
lalkoztató nem biztosítja a szociális és gyámhivatal,
az FSZH vagy az igazgatóság ellenõrzésének feltételeit
vagy akadályozza az ellenõrzést,

d) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt ira-
tokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely
jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy
a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályá-
zat nem került volna támogatásra,

e) a fenntartó a támogatási szerzõdésben meghatározott
valamely kötelezettségét az (4) bekezdés a)–e) pontjában
foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.

(6) A felmondási, illetve elállási ok bekövetkezésérõl
az igazgatóság, illetve a szociális és gyámhivatal haladék-
talanul értesíti az FSZH-t.

(7) Amennyiben a támogatási szerzõdés megszûnt,
az elszámolást benyújtották, az ellenõrzést lefolytatták és
az esetlegesen visszafizetendõ szociális foglalkoztatási tá-
mogatást és kamatát megfizették, az FSZH hozzájárul

a 14. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti felhatalmazás,
illetve nyilatkozat visszavonásához.”

16. §

Az Szfr. a következõ 16/B. §-sal, és a 16/B. §-t megelõ-
zõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása
16/B. § (1) A miniszter és az FSZH fõigazgatója a költ-

ségvetési törvény kihirdetését követõ 3 munkanapon belül
– figyelemmel a 16/E. §-ban foglaltakra – megállapodást
köt a fejezeti kezelésû elõirányzatnak az FSZH részére
történõ átcsoportosításáról.

(2) A szociális foglalkoztatási támogatást a fenntartó
részére a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság
(a továbbiakban: folyósító igazgatóság) folyósítja.

(3) A támogatási szerzõdés megkötésérõl, módosításá-
ról és megszûnésérõl az FSZH haladéktalanul értesíti a fo-
lyósító igazgatóságot és a szociális és gyámhivatalt. A tá-
mogatási szerzõdés megkötésérõl vagy módosításáról a fo-
lyósító igazgatóságnak küldött értesítéshez mellékelni kell
a támogatási szerzõdés, illetve a módosítás másolatát.

(4) A szociális foglalkoztatási támogatások összegét
az FSZH a naptári negyedévet megelõzõ hónap 25. napjá-
ig, az elsõ negyedévben január 15-éig, év közben megkö-
tött támogatási szerzõdés esetén a támogatási szerzõdés
megkötését követõ hónap 5. napjáig utalja át a folyósító
igazgatóságoknak, egyidejûleg elektronikus úton átadja
a folyósításhoz szükséges adatokat.

(5) A folyósító igazgatóság a szociális foglalkoztatási
támogatást negyedévenként, a naptári negyedév elsõ hó-
napjának 15. napjáig, az elsõ negyedévben január 25-éig
folyósítja. Év közben megkötött támogatási szerzõdés ese-
tén a szociális foglalkoztatási támogatás – támogatási szer-
zõdés szerinti – részletét a támogatási szerzõdés
megkötését követõ hónap 15. napjáig kell folyósítani.

(6) A támogatási szerzõdés
a) elsõ, második, illetve harmadik negyedévi módosítá-

sából származó különbözet a következõ negyedévi szociá-
lis foglalkoztatási támogatással egyidejûleg kerül
kiutalásra, illetve levonásra,

b) a negyedik negyedévi módosításából származó kü-
lönbözet a módosítást követõ 30 napon belül kerül kiuta-
lásra, illetve a különbözet visszafizetése a módosítást kö-
vetõ 30 napon belül válik esedékessé.

(7) A fenntartó a külsõ foglalkoztató részére havi rend-
szerességgel, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig adja
át a szociális foglalkoztatási támogatás havi összegét.

(8) A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítását
a folyósító igazgatóság felfüggeszti, ha

a) a támogatási szerzõdés megkötését követõen a fenn-
tartónak vagy a foglalkoztatónak köztartozása keletkezik,
a köztartozás megszûnéséig,

4254 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 24. szám



b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési
rendszerbe történõ adatszolgáltatási kötelezettségét meg-
szegi, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének nem
tesz eleget,

d) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határ-
idõben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak
határidõben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget, a kö-
telezettség teljesítéséig,

e) a fenntartó elszámolását az FSZH elutasítja,
f) a szociális intézmény, a fenntartó vagy a foglalkozta-

tó nem biztosítja a szociális és gyámhivatal, az FSZH vagy
az igazgatóság ellenõrzésének feltételeit, vagy akadályoz-
za az ellenõrzést, az állapot fennállásáig.

(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított szociális fog-
lalkoztatási támogatást a felfüggesztés okának megszûné-
sét követõ 30 napon belül kell folyósítani.

(10) A felfüggesztési ok bekövetkezésérõl és megszû-
nésérõl az FSZH, illetve – az FSZH egyidejû értesítése
mellett – a szociális és gyámhivatal és az ellenõrzõ igazga-
tóság haladéktalanul értesíti a folyósító igazgatóságot.”

17. §

Az Szfr. a következõ 16/C. §-sal, és a 16/C. §-t megelõ-
zõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Elszámolás és ellenõrzés
16/C. § (1) A fenntartó évente, a tárgyévet követõ év

február 28-ig, a támogatási szerzõdés évközi megszûnése
esetén a megszûnéstõl számított 30 napon belül a támoga-
tási szerzõdésben meghatározottak szerint elszámolást
nyújt be a folyósító igazgatósághoz a tárgyévben igénybe
vett szociális foglalkoztatási támogatásról. Az elszámolást
az FSZH elektronikus pályázatkezelõ rendszere útján kell
elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell
a folyósító igazgatóságnak benyújtani.

(2) Az elszámolást a folyósító igazgatóság megvizsgál-
ja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfel-
jebb 8 napos határidõvel – hiánypótlásra hívja fel. Ha
a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidõben
nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidõ-
ben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget, a folyósító
igazgatóság haladéktalanul értesíti az FSZH-t.

(3) Az elszámolás szabályszerûségét a folyósító igaz-
gatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján
a beérkezéstõl számított 30 napon belül megvizsgálja, és
megállapításaival együtt 5 napon belül továbbküldi
az FSZH-nak.

(4) Az elszámolások elfogadásáról az FSZH a beérke-
zést követõ 30 napon belül dönt. A döntésrõl 5 napon belül
értesíteni kell a fenntartót, valamint a folyósító és az ellen-
õrzõ igazgatóságot. Az FSZH az elszámolást elutasítja, ha
abból a foglalkoztatás, illetve a feladatmutató teljesítése
nem állapítható meg.

(5) Az elszámolás szabályszerûségét a szociális intéz-
mény, illetve a fenntartó, valamint a külsõ foglalkoztató
székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóság
(a továbbiakban: ellenõrzõ igazgatóság) a szociális intéz-
mény székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint
a fenntartó és a foglalkoztató székhelyén, telephelyén el-
lenõrzi. Az ellenõrzést a támogatási szerzõdés évközi
megszûnése esetén a megszûnéstõl számított 60 napon be-
lül kell lefolytatni. Az ellenõrzés kiterjed az elszámolás
alapját képezõ tényleges feladatmutatók megállapításának
szabályszerûségére, továbbá a felhasználás
jogszerûségének vizsgálatára.

(6) Az ellenõrzõ igazgatóság az ellenõrzésrõl jegyzõ-
könyvet készít, amelyre a fenntartó, illetõleg a foglalkoz-
tató a kézhezvételtõl számított 8 napon belül észrevételt
tehet. Az ellenõrzõ igazgatóság az észrevételeket megvizs-
gálja, és szükség esetén a jegyzõkönyvet módosítja. Az el-
lenõrzõ igazgatóság a végleges jegyzõkönyvet 8 napon be-
lül megküldi az FSZH-nak és a fenntartónak, egyidejûleg
tájékoztatja õket az el nem fogadott észrevételek
elutasításának indokairól.

(7) Az FSZH az e rendeletben és a támogatási szerzõ-
désben foglaltak betartását a támogatási idõszakban leg-
alább egyszer ellenõrzi. Az ellenõrzésrõl az FSZH
a (6) bekezdésben foglaltak megfelelõ alkalmazásával
jegyzõkönyvet készít, és a végleges jegyzõkönyvet elekt-
ronikus formában 8 napon belül megküldi a szociális és
gyámhivatalnak, a folyósító és az ellenõrzõ
igazgatóságnak, valamint a fenntartónak, illetõleg
a foglalkoztatónak.

(8) A fenntartó és a foglalkoztató köteles a szociális
foglalkoztatási támogatás felhasználását elkülönítetten és
naprakészen nyilvántartani, az ellenõrzésre feljogosított
szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szük-
séges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat
átadni és az ellenõrzésben egyébként közremûködni.”

18. §

Az Szfr. a következõ 16/D. §-sal, és a 16/D. §-t megelõ-
zõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A szociális foglalkoztatási támogatás visszafizetése
16/D. § (1) Ha a támogatási szerzõdésben vállalt fel-

adatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi támogatás arányos
részét vissza kell fizetni.

(2) Ha a szociális foglalkoztatási támogatást vagy an-
nak egy részét nem a támogatási szerzõdésben meghatáro-
zott célra fordították, a jogellenesen felhasznált
támogatást vissza kell fizetni.

(3) A foglalkoztatási támogatás teljes összegét vissza
kell fizetni, ha az FSZH a 16/A. § (5) bekezdése alapján el-
áll a támogatási szerzõdéstõl.

(4) A fenntartó a visszafizetendõ szociális foglalkozta-
tási támogatás összege után a folyósítás idõpontjától kez-
dõdõen kamatot fizet. A kamat éves mértéke megegyezik
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a jegybanki alapkamat kétszeresével. A fizetendõ kamat
számításakor az érintett naptári félévet megelõzõ utolsó
napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott
naptári félév teljes idejére.

(5) A szociális foglalkoztatási támogatás visszakövete-
lésére és a kamat követelésére az FSZH jogosult. A köve-
telést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejûleg
a fenntartót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre, és
errõl haladéktalanul értesíteni kell a folyósító
igazgatóságot.

(6) Az FSZH a visszafizetésre kötelezettnek a visszafi-
zetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes in-
dokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvez-
ményt adhat. A részletfizetés idõtartama a 6 hónapot nem
haladhatja meg. A részletfizetés engedélyezésérõl
az FSZH haladéktalanul értesíti a folyósító igazgatóságot.

(7) Ha az FSZH nem engedélyezett részletfizetést,
a visszafizetendõ támogatást és kamatait legkésõbb a kö-
vetelés közlésének kézhezvételét követõ 30 napon belül,
az elszámolás alapján visszafizetendõ támogatást és kama-
tait az elszámolás elfogadásának kézhezvételét követõ 30
napon belül meg kell fizetni.

(8) Késedelmes visszafizetés esetén a Polgári Törvény-
könyv szerinti késedelmi kamat is felszámításra kerül az-
zal, hogy az (4) bekezdésben meghatározott kamatot is le-
járt tartozásnak kell tekinteni.

(9) Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének,
illetve kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és
a követelés beszedési megbízás benyújtásával nem vagy
csak részben érvényesíthetõ, a fennmaradt, 10 000 forintot
meghaladó követelést az FSZH polgári eljárásban
érvényesíti.”

19. §

Az Szfr. a következõ 16/E. §-sal, és a 16/E. §-t megelõ-
zõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A minisztérium által fenntartott szociális intézmé-
nyekre vonatkozó különös szabályok

16/E. § A minisztérium által fenntartott szociális intéz-
mények esetében az e rendeletben foglaltakat a következõ
eltérésekkel kell alkalmazni:

a) e rendelet II. részében a szociális intézmény fenntar-
tója helyett a szociális intézményt kell érteni;

b) a szociális foglalkoztatási támogatást közvetlenül
a miniszter biztosítja a szociális intézmény részére;

c) a szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet központi költségvetési szervekre
irányadó szabályai alapján történik.”

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finan-
szírozásának rendjérõl szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

20. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások fi-
nanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Tkr.) 1. §
(2) bekezdés b) pontja a következõ be) alponttal egészül
ki:

[E rendelet alkalmazásában szolgáltatás:]
„be) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás;”
(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés c) pontja a következõ cd) al-

ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában feladategység:]
„cd) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szo-

ciálisan rászorult személynél kihelyezett jelzõkészülék;”
(3) A Tkr. 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„g) kötelezõen teljesítendõ feladatmutató: támogató

szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység, közösségi
alapellátások esetén éves átlagban 40 fõ, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás esetén éves átlagban 40 jelzõkészü-
lék, nem egész évben történõ támogatás esetén ezek
idõarányos része;”

(4) A Tkr. 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások és
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás támogatására szol-
gáló fejezeti kezelésû elõirányzat (a továbbiakban: fejezeti
kezelésû elõirányzat) terhére elszámolhatók a támogatási
rendszer mûködtetésével összefüggõ kiadások, amelyek
mértéke nem haladhatja meg a fejezeti kezelésû
elõirányzat három százalékát.”

21. §

A Tkr. 2. § (7) bekezdése a következõ c) ponttal egészül
ki:

[A teljesített feladatmutató meghatározása során nem
vehetõ figyelembe]

„c) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szoci-
álisan rászorult személy otthonába kihelyezett egynél több
jelzõkészülék.”

22. §

(1) A Tkr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A pályázatot a szolgáltató fenntartója – az FSZH
elektronikus pályázatkezelõ rendszere útján – nyújthatja
be.”

(2) A Tkr. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Hiányosan beadott pályázat esetén az FSZH a pá-
lyázót egy alkalommal az elektronikus pályázatkezelõ
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rendszere útján – a felhívásnak az elektronikus pályázatke-
zelõ rendszerben a pályázó számára rendelkezésre álló ér-
tesítési tárhelyre érkezésétõl (a továbbiakban: tárhelyre ér-
kezés) számított 8 napos határidõvel – hiánypótlásra hívja
fel.”

(3) A Tkr. 5. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az FSZH felhívást, értesítést vagy más doku-

mentumot küld az elektronikus pályázatkezelõ rendszeré-
ben a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tár-
helyre, errõl egyidejûleg elektronikus levélben értesíti
a pályázót.”

23. §

(1) A Tkr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásokra
és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra legalább
egy-egy bizottságot létre kell hozni. A bizottság támogató
szolgáltatás esetén öt, egyéb esetben négy tagból áll.”

(2) A Tkr. 6. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(6) A bizottság tagja jogosult a pályázatok véleménye-
zésében való részvételért az FSZH fõigazgatója által elõre
meghatározott, de pályázatonként legfeljebb 1100 forint
tiszteletdíjra, kivéve, ha központi költségvetési szervvel
közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.

(7) A bizottsági vélemények és a bizottság mûködését
érintõ döntések elfogadásához a bizottság legalább három
tagjának egybehangzó szavazata szükséges.”

24. §

A Tkr. 7. § (3) bekezdése a következõ második mondat-
tal egészül ki:

„Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a pályázat
elbírálása során – ha a pályázatban vállalt egyéb feltételek
azonosak – elõnyben kell részesíteni azt a fenntartót,
amelynek szolgáltatója – a már kihelyezett jelzõkészülé-
kek arányában – több személyt lát el házi
segítségnyújtásban.”

25. §

A Tkr. 10. § (2) bekezdésének felvezetõ szövege és
i) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„A finanszírozási szerzõdés megkötésének feltétele
az alábbi iratok benyújtása:”

„i) egyéni vállalkozó fenntartó esetén az egyéni vállal-
kozók nyilvántartásában szereplõ hatályos adatait igazoló,
három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány;”

26. §

A Tkr. 11. § (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások és jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a fenntartó éven-
te egyszer, május 20-áig kérheti a vállalt feladatmutató
évközi módosítását.”

27. §

A Tkr. 17. § (1) bekezdése a következõ második mon-
dattal egészül ki:

„Az elszámolást az FSZH elektronikus pályázatkezelõ
rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és
aláírt elszámolást kell az igazgatóságnak benyújtani.”

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív álla-
mi támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
módosítása

28. §

(1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív
állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Nr.) 9. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A normatíva igénylésének jogszerûségét és elszá-
molásának szabályszerûségét az igazgatóságok ellenõrzik.
Az ellenõrzés kiterjed a normatívára való jogosultság jog-
szabályi feltételei teljesítésének, a normatívaigénylés
alapját jelentõ feladatmutatók – ideértve a képzési támoga-
tás igénybevételének alapját jelentõ létszámot is – teljesí-
tésének, megalapozottságának, továbbá a normatívafel-
használás jogszerûségének, a vizsgálatára, valamint
a közérdek védelme érdekében felmerült egyéb
megállapításokra.”

(2) Az Nr. 9. §-a az (5) bekezdést követõen a közvetke-
zõ (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi
(6)–(9) bekezdések számozása (7)–(10) bekezdésekre
változik:

„(6) Az igazgatóság a lefolytatott ellenõrzés során tett
megállapításokra figyelemmel, a közérdek védelmében
a normatíva folyósítását felfüggesztheti, ha

a) a fenntartóval,
b) a szolgáltatóval, vagy
c) a fenntartó, illetve a szolgáltató tisztségviselõjével,

vezetõ tisztségviselõjével, ügyintézõ és képviseleti szer-
vének tagjával vagy vezetõjével, kezelõ szervével, kezelõ
szervezetének tagjával vagy vezetõjével, vezetõ állású
munkavállalójával, a fenntartó tevékenységét egyéb
módon meghatározó munkavállalójával szemben,
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a fenntartó jogszabályszerû tevékenységével, valamint
a szolgáltató mûködésével összefüggõ ügyben büntetõel-
járás folyik.”

29. §

Az Nr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A Gyvt. 145/A. § (2) bekezdés a)–b) pontja,

illetve – ha a korábbi fenntartó helyi önkormányzat vagy
társulás volt – az Szt. 127/A. §-a (2) bekezdésének
a)–b) pontja szerinti feltételek fennállását a mûködést en-
gedélyezõ szerv a mûködési engedélynek az egyházi fenn-
tartó részére történõ kiadása során hivatalból állapítja
meg.

(2) Ha az ellátottak azonossága a mûködési engedély-
nek az egyházi fenntartó részére történõ kiadása során nem
állapítható meg, de legalább részben azonos ellátási terüle-
ten hasonló szolgáltatásokat nyújtó, helyi önkormányzat
vagy társulás által fenntartott – nappali szociális ellátás,
bentlakásos szociális intézményi ellátás, valamint gyer-
mekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén részben
vagy egészben ugyanabban az ingatlanban mûködõ – szol-
gáltató tizenkét hónapnál nem régebben szûnt meg, a mû-
ködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély kiadását
követõ negyvenöt munkanapon belül ellenõrzést tart, és
amennyiben az Szt. 127/A. §-a (2) bekezdésének
a)–b) pontja, illetve a Gyvt. 145/A. § (2) bekezdés
a)–b) pontja szerinti feltételek fennállnak, azt
határozatban állapítja meg.

(3) A mûködést engedélyezõ szerv az (1)–(2) bekezdés
szerinti határozatot közli a korábbi állami és a szolgáltatót
átvevõ egyházi fenntartóval, a normatívájuk ügyében ille-
tékes igazgatóságokkal, valamint a helyi önkormányzato-
kért felelõs és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs
miniszterrel.

(4) A megtérítendõ egyházi kiegészítõ támogatás
összegérõl, és annak esetleges változásáról a szolgáltatót
átvevõ egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes
igazgatóság dönt, amely az üggyel kapcsolatos döntését
közli a korábbi állami fenntartóval, a mûködést engedélye-
zõ szervvel, a korábbi állami fenntartó normatívája ügyé-
ben illetékes igazgatósággal, valamint a helyi önkormány-
zatokért felelõs és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs
miniszterrel.

(5) A megtérített egyházi kiegészítõ támogatást a mi-
nisztérium – egyházi kiegészítõ támogatás folyósítására
szolgáló – elõirányzata javára kell átutalni.”

30. §

Az Nr. Az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítése al-
címe a következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) Ha a korábbi fenntartó nem állami fenntartó
volt, és az Szt. 127/A. §-ának (4) bekezdése szerinti felté-

telek fennállnak, a mûködést engedélyezõ szerv a fenntar-
tóváltozás, illetve a szolgáltató mûködésének engedélye-
zésére irányuló eljárását felfüggeszti, a feltételek fennállá-
sát az eljárást felfüggesztõ végzésben állapítja meg, és
megkeresi a korábbi nem állami fenntartó normatívája
ügyében eljárt igazgatóságot.

(2) A megtérítendõ egyházi kiegészítõ támogatás
összegét a korábbi nem állami fenntartó normatívája ügyé-
ben eljárt igazgatóság állapítja meg. A korábbi nem állami
fenntartó a megtérítendõ egyházi kiegészítõ támogatást –
ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – az azt meg-
állapító határozat jogerõre emelkedését követõ egy hóna-
pon belül köteles megfizetni. Az igazgatóság a megtéríten-
dõ egyházi kiegészítõ támogatás összegének
megfizetésérõl értesíti a mûködést engedélyezõ szervet,
amely az eljárását folytatja.

(3) Ha a korábbi nem állami fenntartó a megtérítendõ
egyházi kiegészítõ támogatást határidõben nem fizeti meg,
vagy a fizetési kedvezményben engedélyezett feltételek-
nek nem tesz eleget, az igazgatóság felhívja, hogy a fenn-
maradó tartozását fizesse meg. Ha a korábbi nem állami
fenntartó megszûnt, vagy a fennmaradó tartozását a felhí-
vás közlését követõ tizenöt munkanapon belül nem fizeti
meg, az igazgatóság értesíti a mûködést engedélyezõ szer-
vet, amely a fenntartóváltozás, illetve a szolgáltató
mûködésének engedélyezésére irányuló kérelmet
elutasítja.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ügyekben
a) mûködést engedélyezõ szerv a döntését közli a ko-

rábbi nem állami és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntar-
tóval, a normatívájuk ügyében illetékes igazgatóságokkal,
valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs
miniszterrel,

b) az igazgatóság a döntését közli a korábbi nem állami
és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartóval, a mûködést
engedélyezõ szervvel, valamint a szociál- és nyugdíjpoliti-
káért felelõs miniszterrel.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerint megtérítendõ egyházi
kiegészítõ támogatást a korábbi nem állami fenntartó nor-
matívája ügyében eljárt igazgatóságnak kell megfizetni,
amely az összeget a minisztérium – egyházi kiegészítõ tá-
mogatás folyósítására szolgáló – elõirányzata javára utalja
át.”

Átmeneti és záró rendelkezések

31. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 29–30. §-a 2010. január 1-jén lép hatály-
ba.

(3) Szociális foglalkoztatás és jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás esetén az elsõ finanszírozási idõszak – az ál-
talános pályázati eljárás lezárásnak idõpontjától függetle-
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nül – 2010. január 1-jétõl 2012. december 31-éig tart.
Az erre kiírt általános pályázat során – az Szfr.-ben, illetve
a Tkr.-ben foglaltaktól eltérõen –

a) a pályázatokat az e rendelet hatálybalépését követõ
három munkanapon belül ki kell írni,

b) a fenntartó nem pályázhat olyan szolgáltatóra vagy
annak átszervezésével létrejött olyan új szolgáltatóra (te-
lephelyre), illetve szociális foglalkoztatásra, amelyet
a 2009. évben meghirdetett elõpályázati eljáráson
befogadásra nem javasoltak,

c) a pályázatokat a közzétételt követõ tizenöt napon be-
lül lehet benyújtani,

d) a hiánypótlásra nyitva álló határidõ három munka-
nap,

e) az FSZH a pályázatokat a beérkezést, illetve a hiány-
pótlást követõ három munkanapon belül készíti elõ a bi-
zottság részére,

f) a bizottság a pályázatokat az elõkészítést követõ
nyolc munkanapon belül véleményezi,

g) az FSZH a pályázatokat a bizottság javaslatának be-
érkezésétõl számított három munkanapon belül terjeszti
fel döntésre a miniszternek,

h) a miniszteri és a fõigazgatói döntés határideje há-
rom–három munkanap,

i) a döntésrõl a fenntartókat legkésõbb a fõigazgatói
döntést követõ második munkanapon kell értesíteni,

j) a Tkr. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti dokumen-
tumok megküldésének határideje tíz munkanap.

(4) A Munkaerõpiaci Alap megállapodást köt a „Szociá-
lis intézményi foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelé-
sû elõirányzat részére történõ pénzeszközátadás biztosítá-
sára a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló törvény kihirdetését követõ 3 munkanapon belül.

(5) Az Szfr. 16/D. §-ának alkalmazása során a 2010. év-
re megkötött támogatási szerzõdés alapján nyújtott szociá-
lis foglalkoztatási támogatás teljes, vagy részösszegének

a) 2011. január 1-jét megelõzõ visszafizetése esetén
a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve

b) 2010. december 31-ét követõ visszafizetése esetén
visszafizetendõ tõke, valamint a kamat összegének

40%-a a Munkaerõpiaci Alapot illeti meg.
(6) A 2009. évre megállapított szociális foglalkoztatási

támogatás tekintetében az Szfr. e rendelet hatálybalépését
megelõzõ napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Az Szfr. – e rendelet hatálybalépését megelõzõ na-
pon hatályos – 9. § (3) bekezdése alapján benyújtott, 2010.
évre irányuló éves összesített igénybejelentést el kell
utasítani.

(8) A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjérõl, annak
szervezésérõl és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól
adott mentesítésrõl, a kompetenciavizsgálatról és a tobor-
zási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcso-
lódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.)
Korm. rendelet a következõ új 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A szolgáltató központ által a roma önazo-
nosságukat kinyilvánító, felsõfokú végzettséggel rendel-
kezõ személyek számára meghirdetett külön pályázat
eredményeként közigazgatási versenyvizsgát tevõ szemé-
lyek a versenyvizsga eredményes letételétõl számított ti-
zenkét hónapon belül az e rendelet szerinti pályázat alól
mentesülnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeket
a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak lét-
számáról szóló kormányhatározatban meghatározott
létszámkeret számítása során nem kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyekre
a versenyvizsga eredményes letételétõl számított tizenkét
hónapon belül a Kormány vagy miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó közhatalmi költségvetési
szervekre irányadó, a létszámgazdálkodást érintõ átmeneti
intézkedésekrõl szóló kormányhatározatot nem kell
alkalmazni.”

32. §

(1) A foglalkoztató jogosult az ellátott részére – a Mun-
ka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 88. § (2) bekezdése alapján – kifize-
tett, a határozott idõbõl még hátralévõ idõre járó, de legfel-
jebb e rendelet kihirdetését követõ 1 évig számított átlag-
kereset, valamint az ehhez kapcsolódó társadalombiztosí-
tási járulék és tételes egészségügyi hozzájárulás összegére
(a továbbiakban együtt: költségkompenzáció), amennyi-
ben a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásra irányuló
munkaszerzõdést e rendelet kihirdetését megelõzõen
kötötték meg.

(2) A foglalkoztató a költségkompenzációt a munkavi-
szony megszüntetését követõen, de legkésõbb 2010. már-
cius 1-jéig az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt
adattartalommal rendelkezõ igénybejelentésben kérheti
a szociális intézmény székhelye szerinti megyei szociális
és gyámhivatalnál. Az igénybejelentéshez mellékelnie kell

a) a munkaszerzõdést,
b) a határozott idejû munkaviszony megszüntetését, to-

vábbá az Mt. 88. §-ának (2) bekezdése szerint kifizetett át-
lagkereset, valamint az ezekhez kapcsolódó társadalom-
biztosítási járulék és tételes egészségügyi hozzájárulás
megfizetését igazoló dokumentumokat,

c) az e rendelet 2. számú mellékletében foglalt adattarta-
lommal rendelkezõ adatlapot.

(3) Ha a megyei szociális és gyámhivatal a költségkom-
penzációra való jogosultságot megállapítja, az errõl szóló
határozatot megküldi az FSZH-nak. Az FSZH a határozat
jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül gondoskodik
a költségkompenzáció folyósításáról.

(4) A költségkompenzáció megállapítása esetén az ellá-
tott után a határozott idõbõl hátralévõ idõ alatt szociális
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foglalkoztatási támogatás nem igényelhetõ és nem
használható fel.

33. §

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Szfr.
aa) 5. § (4) bekezdésében az „ismételt kiadását,” szö-

vegrész,
ab) 12. §-át megelõzõ alcím,
ac) 1–7/B. számú melléklete,
b) a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabili-

tációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intéz-
ményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgála-
táról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Fvr.) 10. § (6) bekezdésében és 12. § (9) bekezdésé-
ben az „és a szociális foglalkoztatás szükségességét”
szövegrész,

c) a Tkr. 6. § (3) bekezdés a) pontjában az „és egy tag-
ját” szövegrész,

d) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosí-
tásáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 35. §
(15) bekezdése.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szfr.
aa) 5. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „en-

gedélyt ismételten” szövegrész helyébe az „engedély
módosítását”,

ab) 5. § (3) bekezdésében az „ismételt” szövegrész he-
lyébe a „módosításának”,

ac) 6. § (2) bekezdésében „a Magyar Államkincstár –
fenntartó székhelye szerint illetékes – regionális igazgató-
ságának, magyarországi székhellyel nem rendelkezõ fenn-
tartó esetén a Magyar Államkincstár Közép-magyarorszá-
gi Regionális Igazgatóságának (a továbbiakban együtt:
Igazgatóság)” szövegrész helyébe „a folyósító
igazgatóságnak” szöveg,

ad) 6. § (8) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociá-
lis Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szo-
ciális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szöveg,

ae) 7. § a) pontjában „az Igazgatósággal” szövegrész he-
lyébe „a folyósító igazgatósággal” szöveg,

af) 7. § b) pontjában „a Foglalkoztatási és Szociális Hi-
vatallal” szövegrész helyébe „az FSZH-val” szöveg;

b) az Fvr.
ba) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „nappali intézmény-

ben” szövegrész helyébe a „nappali intézményben, átme-
neti elhelyezést nyújtó intézményben” szöveg,

bb) 5. § (2) bekezdés b) pontjában az „ápolást, gondo-
zást nyújtó intézmény, ápoló-gondozó célú lakóotthon”
szövegrész helyébe „az a) pontban nem említett
intézmény” szöveg

bc) 10. § (2) bekezdésében „a 62. életévét” szövegrész
helyébe „az öregségi nyugdíjkorhatárt” szöveg;

c) a Tkr.

ca) 2. §-át megelõzõ alcímben, 2. § (1) bekezdésében,
valamint 16. § (5) bekezdés a) és b) pontjában a „támogató
szolgáltatás és a közösségi alapellátások” szövegrész he-
lyébe a „támogató szolgáltatás, a közösségi alapellátások
és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás” szöveg,

cb) 2. § (5) bekezdésében, 4. §-a (5) bekezdés d) pontjá-
ban, 7. § (1) bekezdésének második mondatában, 7. § (2) be-
kezdés a) pontjában, 7. § (5) bekezdés cb) alpontjában, 10. §
(6) bekezdés e) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, valamint
15. §-(1) bekezdés a) és b) pontjában a „szolgáltatás és kö-
zösségi alapellátások” szövegrész helyébe a „szolgáltatás,
közösségi alapellátások és jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás” szöveg,

cc) 5. § (3) bekezdésének második és harmadik monda-
tában, 12. § (3) bekezdésében, valamint 19. § (1) és (2) be-
kezdésében a „szolgáltatás, illetve közösségi alapellátá-
sok” szövegrész helyébe a „szolgáltatás, közösségi alapel-
látások, illetve jelzõrendszeres házi segítségnyújtás”
szöveg,

cd) 7. § (5) bekezdésének elsõ mondatában az „írásban”
szövegrész helyébe „az elektronikus pályázatkezelõ rend-
szere útján” szöveg,

ce) 7. § (5) bekezdés b) pontjában és 10. § (6) bekezdés
b) pontjában a „székhelyét” szövegrész helyébe a „székhe-
lyét, illetve telephelyét” szöveg,

cf) 10. § (2) bekezdés c) pontjában „a szociális vállalko-
zó” szövegrész helyébe „az egyéni vállalkozó fenntartó”
szöveg,

cg) 10. § (2) bekezdés kc) alpontjában a „szociális vál-
lalkozó” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó”
szöveg,

ch) 10. § (3) bekezdésében, valamint 12. § (4) és (5) be-
kezdésében a „kézhezvételét” szövegrész helyébe a „tár-
helyre érkezését” szöveg,

ci) 18. § (1) bekezdésének elsõ mondatában a „szolgál-
tató székhelye” szövegrész helyébe a „szolgáltató székhe-
lye, telephelye” szöveg, valamint a „szolgáltató székhe-
lyén” szövegrész helyébe a „szolgáltató székhelyén,
telephelyén” szöveg

lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

társadalompolitika összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter
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1. számú melléklet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelethez
IGÉNYBEJELENTÉS
a határozott idejû munkaviszony megszüntetésével összefüggõ költségkompenzációra

1. A foglalkoztató adatai:
Neve: .................................................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
KSH kódja: ........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Bankszámla száma: ...........................................................................................................................................................

2. Az intézményfenntartó típusa1: állami fenntartó
önkormányzati fenntartó
egyházi fenntartó
egyéb nem állami fenntartó

3. Az intézményfenntartó adatai:
Neve: .................................................................................................................................................................................
Székhelye ..........................................................................................................................................................................
KSH-kódja: .......................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Számlaszáma: ....................................................................................................................................................................

4. Az intézmény adatai:
Neve: .................................................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
KSH kódja: ........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................

5. Költségkompenzáció
Igényelt költségkompenzáció: E Ft

Az adatok hitelességét igazolom.

.......... év ........................................ hónap ............... nap

A foglalkoztató képviseletében
aláírásra jogosult személy

1 A fenntartó típusát kérjük aláhúzással jelezni.
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2. számú melléklet a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelethez

Adatlap a határozott idejû munkaviszony megszüntetésével összefüggõ költségkompenzáció számításához

Sor-
szám

N é v
Átlagkereset,

(Ft/hó1)

A határozott idejû
szerzõdésbõl hátralévõ

idõ (hónap2)

Tételes
egészségügyi
hozzájárulás,

(Ft)

Határozott idejû
munkaviszony

megszüntetésének
költsége

(Ft)

a b c d e=d*1950 f

Összesen

1 A Munka Törvénykönyve szerint kiszámított napi átlagkereset szorozva 22 nappal.
2 Ha tört hónapot ad a felmondási napok száma, úgy a felmondás hónapadata = a felmondással érintett naptári napok

száma osztva 30-cal.

Az adatok hitelességét igazolom.

………………………………, ….………. év ……………….. hónap ……. nap

4262 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 24. szám



A Kormány 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletea
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek,

valamint a településrendezési tervek készítése során
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek

területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szervek körérõl és az

eljárás részletes szabályairól

A Kormány az Országos Területrendezési Tervrõl szóló
2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában, valamint
a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és vé-
delmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) be-
kezdés o), r) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
(a továbbiakban együtt: területrendezési terv), valamint
a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település
településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatá-
nak (a továbbiakban együtt: településrendezési terv) készí-
tése vagy módosítása során az 1. mellékletben felsorolt tér-
ségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott
államigazgatási szervek elõzetes adatszolgáltatása alapján
kell lehatárolni

(2) A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló törvény (a továbbiak-
ban: Balaton-törvény) hatálya alá tartozó település telepü-
lésrendezési tervének készítése vagy módosítása során a 2.
mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott
meghatározott államigazgatási szervek elõzetes
adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

(3) A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervé-
rõl szóló törvény (a továbbiakban: Agglomerációs tör-
vény) hatálya alá tartozó település településrendezési ter-
vének készítése vagy módosítása során a 3. mellékletben
felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott
államigazgatási szervek elõzetes adatszolgáltatása alapján
kell lehatárolni.

2. §

(1) Az 1. § szerint kijelölt elõzetes adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási szerv az elõzetes adatszolgálta-
tást a kiemelt térségi területrendezési terv készítése vagy
módosítása esetén a területrendezésért felelõs miniszter
vagy a megyei önkormányzat, valamint a megyei terület-
rendezési terv készítése vagy módosítása esetén a megyei
önkormányzat (a továbbiakban együtt: a területrendezési
terv kidolgozásáért felelõs szerv), illetve a településrende-

zési terv készítése vagy módosítása esetén a települési
önkormányzat megkeresése alapján teljesíti.

(2) A térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresést
postai úton, papír alapon kell megküldeni az államigazga-
tási szerv részére.

3. §

(1) A területrendezési terv készítése vagy módosítása
során a területrendezési terv kidolgozásáért felelõs szerv-
nek a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése
tartalmazza:

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek
kiterjedésére vonatkozóan az elõzetes adatszolgáltatást
kéri,

b) a területrendezési terv módosítása esetén a módosítás
célját,

c) a területrendezési terv módosítása esetén a hatályos
területrendezési tervet elfogadó jogszabály megjelölését
és a hozzáférhetõségérõl való tájékoztatást.

(2) A településrendezési terv készítése vagy módosítása
esetén a települési önkormányzat a térségi övezet lehatáro-
lására vonatkozó elõzetes adatszolgáltatás érdekében, az
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdésében megha-
tározott elõzetes véleményezési eljárás keretében keresi
meg az államigazgatási szervet.

(3) Amennyiben az 1–3. mellékletben meghatározott ál-
lamigazgatási szerv nem kerül bevonásra a (2) bekezdés
szerinti elõzetes véleményezési eljárásba, a települési ön-
kormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó elõ-
zetes adatszolgáltatás érdekében az államigazgatási szer-
vet az elõzetes véleményezési eljárással egyidejûleg keresi
meg.

(4) A településrendezési terv készítése vagy módosítása
esetén a települési önkormányzatnak a térségi övezet leha-
tárolására irányuló megkeresése tartalmazza:

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek
kiterjedésére vonatkozóan az elõzetes adatszolgáltatást
kéri,

b) a településrendezési terv módosítása esetén a módo-
sítás célját,

c) a településrendezési terv módosítása esetén a hatá-
lyos településszerkezeti tervrõl szóló határozat és a helyi
építési szabályzatot elfogadó rendelet megjelölését, vala-
mint az azok hozzáférhetõségérõl való tájékoztatást.

4. §

(1) Az államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedé-
sérõl jogszabály, hatósági nyilvántartás alapján, ennek hi-
ányában – a területrendezési vagy településrendezési terv
készítésénél vagy módosításánál felhasználható adattarta-
lommal rendelkezõ – egyéb nyilvántartás, ágazati koncep-
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ció vagy módszertannal megalapozott tanulmány
figyelembe- vételével ad tájékoztatást.

(2) A területrendezési terv készítése vagy módosítása
esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó elõzetes
adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;
b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezé-

sét és az azok hozzáférhetõségérõl szóló tájékoztatást;
c) a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást
ca) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló

törvény szerint a települések teljes közigazgatási területé-
vel lehatárolandó térségi övezetek esetében a térségi öve-
zettel érintett települések szöveges felsorolását, vagy

cb) a térségi övezet tényleges kiterjedésének megfelelõ-
en történõ lehatárolást az 1:50 000 alaptérképi tartalmat
hordozó, de legalább digitális alaptérképekhez (DTA) il-
leszthetõ pontossággal, digitális vagy digitalizálható
formában.

(3) A településrendezési terv készítése vagy módosítása
esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó elõzetes
adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;
b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezé-

sét és az azok hozzáférhetõségérõl szóló tájékoztatást;
c) a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást

helyrajzi számok felsorolásával, vagy tényleges kiterjedé-
sének megfelelõ adattartalommal bíró – a földhivatali
alaptérképhez illeszthetõ – térképi adat- állománnyal,
vagy a térségi övezettel érintett település megnevezésével.

5. §

(1) A területrendezési terv készítése vagy módosítása
esetén megkeresett államigazgatási szerv a megkeresés
kézhezvételétõl számított 22 munkanapon belül adja ki
a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó elõzetes adatszol-
gáltatást. Az adatszolgáltatási határidõ a megkeresésnek
az államigazgatási szervhez történõ megérkezését követõ
napon kezdõdik.

(2) A településrendezési terv készítése vagy módosítása
esetén a megkeresett államigazgatási szerv a térségi övezet
kiterjedésére vonatkozó elõzetes adatszolgáltatását a 3. §
(2) bekezdésében meghatározott elõzetes véleményezési
eljárás során, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott eset-
ben az elõzetes véleményezési eljárással egyidejûleg,
15 munkanapon belül adja meg.

(3) Az elõzetes adatszolgáltatást postai úton, elektroni-
kus adathordozón kell az adatszolgáltatást kérõ részére
megküldeni.

(4) Az államigazgatási szerv elõzetes adatszolgáltatása
térítésmentes.

6. §

A területrendezési terv kidolgozásáért felelõs szerv az
államigazgatási szervek elõzetes adatszolgáltatása alapján

lehatárolt térségi övezeteket a területfejlesztési koncepció,
a területfejlesztési program és a területrendezési terv tar-
talmi követelményeirõl, valamint illeszkedésük, kidolgo-
zásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint egyezteti a véleményezésre jogosult szervekkel.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. §, a (3)–(4) bekezdés, a 8. § és az 1–3. mel-
léklet az e rendelet kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.

(3) E rendeletet azon megyei területrendezési tervek ké-
szítésére vagy módosítására kell alkalmazni, amelyek ese-
tében a tervezésre irányuló szerzõdés a kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervek készítése során az orszá-
gos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érin-
tettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult állam-
igazgatási szervek körének kijelölésérõl szóló 38/2009.
(II. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését követõen került
megkötésre.

(4) E rendeletet azon településrendezési tervek készíté-
se vagy módosítása esetén kell alkalmazni, amelyeknél
a tervezésre irányuló szerzõdést az e rendelet hatálybalé-
pését követõen kötötték meg.

(5) A 9. § az e rendelet kihirdetését követõ második na-
pon hatályát veszti.

(6) A (3)–(5) bekezdés és a 8. § 2010. december 31-én
hatályát veszti. E bekezdés 2011. január 1-jén hatályát
veszti.

8. §

Hatályát veszti a kiemelt térségi és megyei területrende-
zési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és
a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan
állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körének
kijelölésérõl szóló 38/2009. (II. 27.) Korm. rendelet.

9. §

(1) Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép-
kiv.) 41. § (2) bekezdés felvezetõ szövegében a „(3) és
(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3), (4) és
(8) bekezdésben” szöveg lép.

(2) Az Épkiv. 41. § (3) bekezdés felvezetõ szövege he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az építtetõi fedezetkezelõ közremûködésére vonatko-
zó rendelkezéseket – a (9) bekezdésben foglaltak kivételé-
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vel – a 17. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
építési beruházások közül”

[a) a Közlekedés Operatív Program keretében megva-
lósuló beruházások esetén az e rendelet hatálybalépését
követõen,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó beruházások ese-
tén a 2010. január 1-jét követõen

megindított közbeszerzési eljárás tárgyát képezõ építési
beruházás tekintetében kell alkalmazni.]

(3) Az Épkiv. 41. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel
egészül ki:

„(8) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Eu-
rópai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályai-
ról szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rende-
let 22. §-a szerinti minõségellenõrzõ eljárás hatálya alá tar-
tozó beruházások esetében, ha a minõségellenõrzõ eljárás
az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kezdõdött el,
a tervezési és kivitelezési (építési) szerzõdésre az építõipa-
ri kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivi-

telezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007.
(X. 31.) Korm. rendeletnek a minõségellenõrzõ eljárás
megindításakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) Az építtetõi fedezetkezelõ közremûködésére vonat-
kozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a Közlekedés
Operatív Program keretében megvalósuló azon beruházá-
soknál, amelyek esetében az Európai Regionális Fejleszté-
si Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM együttes rendelet 22. §-a szerinti minõség-
ellenõrzõ eljárás az e rendelet hatálybalépését megelõzõen
kezdõdött el.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó telepü-
lés településrendezési tervének készítése vagy módosítása során elõzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási
szervek

Térségi övezetek

A kiemelt térségi és a megyei
területrendezési terv készítése vagy

módosítása során elõzetes
adatszolgáltatásra kötelezett

államigazgatási szervek

A megyei területrendezési terv hatálya alá
tartozó település településrendezési

tervének készítése vagy módosítása során
elõzetes adatszolgáltatásra kötelezett

államigazgatási szervek

1. Az Országos Terület-
rendezési Tervrõl szóló tör-
vény szerinti országos
övezetek

a) kiváló termõhelyi
adottságú erdõterület

Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Központ

Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal erdészeti igaz-
gatási feladatokat ellátó
területi szerve

b) felszíni vizek vízminõ-
ség-védelmi vízgyûjtõ
területe

vízgazdálkodásért felelõs
miniszter

környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi fel-
ügyelõség

c) ásványi nyers-
anyag-gazdálkodási terület

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal bányakapi-
tánysága

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal bányakapi-
tánysága

d) kiemelt fontosságú
meglévõ honvédelmi terület

honvédelemért felelõs mi-
niszter

honvédelemért felelõs mi-
niszter

2. Az Országos Terület-
rendezési Tervrõl szóló tör-
vény szerinti kiemelt térségi
és megyei övezetek

a) magterület természetvédelemért fele-
lõs miniszter

nemzeti park igazgatóság

b) ökológiai folyosó természetvédelemért fele-
lõs miniszter

nemzeti park igazgatóság

c) pufferterület természetvédelemért fele-
lõs miniszter

nemzeti park igazgatóság

d) világörökség és világ-
örökség-várományos terület

kultúráért felelõs minisz-
ter

Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal

e) történeti települési te-
rület

kultúráért felelõs minisz-
ter

Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal

f) rendszeresen belvízjár-
ta terület

Vízügyi és Környezetvé-
delmi Központi Igazgatóság

Vízügyi és Környezetvé-
delmi Központi Igazgatóság

g) nagyvízi meder Vízügyi és Környezetvé-
delmi Központi Igazgatóság

Vízügyi és Környezetvé-
delmi Központi Igazgatóság

h) földtani veszélyforrás
területe

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal bányakapi-
tánysága

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal bányakapi-
tánysága

i) honvédelmi terület honvédelemért felelõs mi-
niszter

honvédelemért felelõs mi-
niszter
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2. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési tervének készítése vagy módosítása során elõzetes
adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

Térségi övezetek

A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település
településrendezési tervének készítése vagy módosítása

során elõzetes adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási szervek

1. Az Országos Területrendezési
Tervrõl szóló törvény szerinti országos
övezetek

a) ásványi nyersanyag-gazdálkodá-
si terület

Magyar Bányászati és Földtani Hi-
vatal bányakapitánysága

b) kiváló termõhelyi adottságú er-
dõterület

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal erdészeti igazgatási feladatokat
ellátó területi szerve

c) kiemelt fontosságú meglévõ
honvédelmi terület

honvédelemért felelõs miniszter

2. Az Országos Területrendezési
Tervrõl szóló törvény szerinti kiemelt
térségi övezetek

a) magterület nemzeti park igazgatóság

b) ökológiai folyosó nemzeti park igazgatóság

c) pufferterület nemzeti park igazgatóság

d) történeti települési terület Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

e) világörökség és világörök-
ség-várományos terület

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

f) földtani veszélyforrás területe Magyar Bányászati és Földtani Hi-
vatal bányakapitánysága

3. A Balaton-törvény által egyedi-
leg meghatározott övezetek

a) ökológiai rehabilitációt igénylõ
terület

nemzeti park igazgatóság

b) felszíni szennyezésre fokozottan
érzékeny terület

környezetvédelmi, természetvédel-
mi és vízügyi felügyelõség

c) felszíni vízminõség-védelmi te-
rület

környezetvédelmi, természetvédel-
mi és vízügyi felügyelõség

d) tómeder Vízügyi és Környezetvédelmi Köz-
ponti Igazgatóság

3. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési tervének készítése vagy módosítása során
elõzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

Térségi övezetek

Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település
településrendezési tervének készítése vagy módosítása

során elõzetes adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási szervek

Az Agglomerációs törvény szerinti
egyedileg meghatározott övezetek

a) védett természeti területek nemzeti park igazgatóság

b) védett természeti területek védõ-
övezete

nemzeti park igazgatóság

c) természeti területek nemzeti park igazgatóság

d) ökológiai zöldfolyosó nemzeti park igazgatóság

e) vizek védelme érdekében véden-
dõ területek

környezetvédelmi, természetvédel-
mi és vízügyi felügyelõség

f) honvédelmi és katasztrófavédel-
mi területek

a honvédelem tekintetében a hon-
védelemért felelõs miniszter, a kataszt-
rófavédelem tekintetében a katasztró-
favédelemért felelõs miniszter
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A Kormány 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelete
a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének

meghosszabbításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megál-
lapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatkörében
a következõket rendeli:

1. §

(1) Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha
a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jo-

gosultsághoz szükséges életkort és szolgálati idõt 2010.
december 31-ig betölti, illetve megszerzi,

b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes
nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándé-
kát a (3) bekezdés szerint a regionális munkaügyi
központnak bejelentette, továbbá

c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött
megállapodást 2010. december 31-éig megküldik az illeté-
kes nyugdíjbiztosítási szervnek.

(2) Ha a munkáltató a munkavállalóval olyan viszony-
ban áll, amely viszony tekintetében a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 203. § (2) bekezdése
alapján harmadik személy kielégítési alapját részben vagy
egészben elvonó szerzõdés esetén annak ingyenességét
vélelmezni kell, akkor a munkáltató kötelezettséget vállal
arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj
megállapítását követõen – a korengedményes nyugdíj fo-
lyósításának idõtartamára – nem létesít a társadalombizto-
sítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, vala-
mint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyt
(a továbbiakban: biztosítással járó jogviszony). Ellenkezõ
esetben a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó
megállapodás attól az idõponttól kezdõdõen, amikortól
a biztosítással járó jogviszony létrejött, semmis.

(3) A munkáltató és a munkavállaló a korengedményes
nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére irányuló
szándékot a regionális munkaügyi központnak 30 nappal
a megállapodás megkötése elõtt bejelenti. A regionális
munkaügyi központ a munkáltatót a bejelentés kézhezvé-
telét követõ 20 napon belül tájékoztatja az érintett munka-
vállaló számára felajánlható, a foglalkoztatás elõsegítésé-
rõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 25. § (2)–(3) bekezdése szerint megfelelõnek
minõsülõ munkahelyekrõl.

2. §

(1) A korengedményes nyugdíjban részesülõ személy
köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a biztosítással

járó jogviszony létesítését, annak létrejöttét követõ 10
munkanapon belül bejelenteni.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdés sze-
rinti bejelentés megtételérõl és annak tartalmáról értesíti
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal regionális igazga-
tóságát, valamint a regionális munkaügyi központot.

(3) Ha az 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kor-
engedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodás az újabb
biztosítási jogviszony létrejöttével semmissé válik, akkor
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság e tény ismeretében kezde-
ményezi a korengedményes nyugdíjat megállapító nyug-
díjbiztosítási igazgatási szervnél a megállapító határozat –
az újabb biztosítási jogviszony létrejöttének napjával tör-
ténõ – visszavonását. A visszavonó határozat jogerõre
emelkedését követõ 15 napon belül pedig a Nyugdíjfolyó-
sító Igazgatóság egy összegben kifizeti a munkáltatónak
a semmissé válást követõ idõszakra esedékes
korengedményes nyugdíj összegét.

3. §

A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A korengedményes nyugdíjat – a születési idõre te-
kintet nélkül – a Tny. 18/A. §-ának megfelelõ alkalmazá-
sával kell megállapítani.”

4. §

Az R. 6. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazása szempontjából]
„a) ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik,

öregségi nyugdíjkorhatár a Tny.-ben meghatározott öreg-
ségi nyugdíjkorhatár, illetve ha a munkavállaló a Tny.
alapján korkedvezményre jogosult, az annak figyelembe-
vételével meghatározott életkor;”

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, 1. §
(2)–(3) bekezdése, 2. §-a és 4. §-a 2010. január 1-jén lép
hatályba.

(3) E rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontját és 1. § (3) be-
kezdését akkor kell alkalmazni, ha a munkáltató és a mun-
kavállaló a megállapodást 2010. január 31-ét követõen kö-
ti meg, vagy ha a megállapodást 2010. február 15-ét köve-
tõen küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervnek.
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(4) E rendelet 1. § (2) bekezdését és 2. §-át akkor kell al-
kalmazni, ha a munkáltató és a munkavállaló a megállapo-
dást 2009. december 31-ét követõen köti meg, vagy ha
a megállapodást 2010. január 15-ét követõen küldik meg
az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

(5) Az 1. § szerint megállapításra kerülõ korengedmé-
nyes nyugdíjra 2010. december 31-ét követõen is az R.
2010. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(6) Az 1953. évben született személyek tekintetében
a) az R. 1. § (1) bekezdése tekintetében a korengedmé-

nyes nyugdíj megállapítása során rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárnak a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
2009. december 31-én hatályos,

b) az R. 1. § (2) bekezdése tekintetében a munkavállaló
elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának
a Tny. 2010. január 1-jétõl hatályos

rendelkezése szerinti korhatárt kell alkalmazni.
(7) Az 1953. évben született személyek esetében a mun-

káltató az R. 1. § (2) bekezdése szerinti befizetési kötele-
zettségén túl, azt kiegészítve a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ságnak megtéríti a kiszámított korengedményes nyugdíj
összegére – a megállapítás naptári évében irányadó januári
nyugdíjemelés százalékos mértékével – számított nyugdíj-
emelés annyi naptári hónapra irányadó összegét, ahány
hónapra a munkáltató fizetési kötelezettsége fennáll.

6. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2)–(3) bekezdése és 6. §-a.

(2) 2010. január 1-jén hatályát veszti az R. 1. § (1) be-
kezdésének elsõ mondatában a „– legkorábban a koren-
gedményes nyugdíjba vonulás idõpontját megelõzõen egy
évvel –” szövegrész.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
a jogszabályszerkesztésrõl*

* A rendelet a 2009. december 14-én megjelent Magyar Közlöny 182.
számában fellelhetõ.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
157/2009. (XI. 18.) FVM rendelete

a gyártmánylapról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) és f) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem
el:

1. §

(1) E rendeletet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 28. pontja szerinti
felhasználónak szánt feldolgozott élelmiszereket elõállító,
Magyarországon mûködõ élelmiszer-elõállítókra kell
alkalmazni.

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni a külön jogszabály
szerinti élelmiszer kistermelõkre, vendéglátó terméket
elõállítókra, valamint az egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös
piacszervezésrõl”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében
szereplõ terméket elõállítókra.

(3) E rendelet alkalmazásában
a) élelmiszer-elõállító: az élelmiszerláncról és hatósági

felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékleté-
nek 15. pontja szerinti élelmiszer-elõállítási tevékenységet
végzõ élelmiszer-vállalkozás,

b) feldolgozott élelmiszer: az Európai Parlament és
a Tanács 2004. április 29-i, az élelmiszerhigiéniáról szóló
852/2004/EK rendelete 2. cikke (1) bekezdésének o) pont-
jában meghatározott feldolgozott termék.

2. §

(1) Magyarországi felhasználónak szánt feldolgozott
élelmiszerrõl az élelmiszer-elõállító a Melléklet szerinti
tartalmú gyártmánylapot köteles készíteni és vezetni.

(2) Az egymástól csak névleges tömegükben vagy térfo-
gatukban eltérõ termékekrõl elegendõ egyetlen gyárt-
mánylapot készíteni. Nem szükséges külön gyártmányla-
pot készíteni azokra a termékekre sem, amelyek csak ízesí-
tésükben különböznek egymástól, illetve azokra amelye-
ket azonos tartalommal, azonos élelmiszer-elõállító külön-
bözõ telephelyein állítanak elõ vagy azonos tartalommal
különbözõ csomagolásban hoznak forgalomba. A névle-
ges mennyiségeket, ízválasztékot, elõállítási helyeket,
csomagolási módokat és az ezekhez kapcsolódó változó
elemeket a gyártmánylapon egyértelmûen meg kell adni.
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3. §

(1) A gyártmánylapot a feldolgozott élelmiszernek a fel-
használó számára történõ forgalomba hozatalt megelõzõen
kell elkészíteni.

(2) A gyártmánylapon a termék elõállítása során történõ
bármely változást a forgalomba hozatal megkezdése elõtt
át kell vezetni úgy, hogy a gyártmánylap változásai egyér-
telmûen nyomon követhetõk legyenek.

(3) A feldolgozott élelmiszernek meg kell felelnie
a gyártmánylapban leírtaknak.

(4) A gyártmánylapot a termék forgalomba hozatalának
megszûnését követõen legalább 3 évig meg kell õrizni.

4. §

Az élelmiszer-elõállítónak a gyártmánylapot az elõállí-
tás helyén papíralapon, aláírva, a hatósági ellenõrzés szá-
mára könnyen hozzáférhetõen kell tartani.

5. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy
a hatálybalépésekor forgalmazott feldolgozott élelmisze-
rekre a gyártmánylapot 2011. január 1-ig kell elkészíteni.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 157/2009. (XI. 18.) FVM rendelethez

Gyártmánylap
(Tartalmi követelmények)

Érvényesség kezdete: ...............................
Érvényesség vége: .....................................

I.
Az élelmiszer-elõállító
1. A vállalkozó neve, székhelyének címe
2. Az elõállító hely(ek) neve, címe

II.
Az élelmiszer leírása
1. Megnevezés
2. A termék egységnyi mennyiségéhez felhasznált összetevõk felsorolása elõállításkori tömegük csökkenõ sorrendjé-

ben a mennyiség megadása nélkül.
Soroljon fel minden összetevõt, függetlenül attól, hogy a jelölésben fel kell-e tüntetni vagy sem. Adja meg az összetett

összetevõ összetevõit is csökkenõ mennyiségi sorrendben. Meg kell jelölni, hogy mely összetevõ(k) mennyisége 2% alatti.
3. Az alkalmazott technológiai segédanyagok felsorolása
4. Az elõállítási eljárás lényeges, a késztermék biztonsága, minõsége szempontjából meghatározó lépéseinek és para-

métereinek rövid leírása
5. A termék csomagolása
A csomagolás formája (például: doboz, tasak stb.) és módja (például: védõgáz, vákuum stb.), zárása
A csomagoló anyag típusa
A névleges tömeg/térfogat, illetve töltõtömeg

III.
Élelmiszerbiztonsági jellemzõk
Adja meg a jogszabályban elõírt kötelezettségen felül vállalt, illetve a technológiában folyamatos ellenõrzés alatt tar-

tott mikrobiológiai, kémiai szennyezettségi stb. jellemzõket, ha vannak.
Hivatkozni lehet az élelmiszerre vonatkozó, jogszabályban elõírt követelményekre a követelményt elõíró rendelkezés

pontos megjelölésével.



IV.

Az élelmiszer minõségi jellemzõi
1. Összetételi jellemzõk (fizikai, kémiai stb. jellemzõk)
Adja meg a termék jellemzõ paramétereit (például: szárazanyag-tartalom, zsírtartalom, víztartalom, sótartalom, be-

vonatarány stb.). Amennyiben a termék jellemzõi megfelelnek a termékre vonatkozó jogszabályi elõírásnak vagy más, jo-
gilag nem kötelezõ, ajánlott dokumentumnak, úgy azoknak pontos, szükség szerint paragrafusokra, fejezetekre, pontokra
stb. történõ hivatkozása – a konkrét adatok nélkül – elegendõ.

2. Érzékszervi jellemzõk
Az érzékszervi leírás térjen ki a termékre jellemzõ tulajdonságok – például: állomány, szín, íz, szag – meghatározásá-

ra.
3. Az élelmiszer átlagos tápértéke (amennyiben a termék jelölésén tápértékadatok is feltüntetésre kerülnek)
a) tápanyagok felsorolása és mennyisége 100 g-ra vagy 100 ml-re;
b) a tápérték adatok meghatározásának módszere, leírása.
Írja le, hogy az MÉ 1-1-90/496 elõírás szerint milyen adaton, információn alapulnak a feltüntetett értékek. Célszerû

megadni, az átlagértékhez tartozó ingadozásokat, szélsõértékeket származzon az analitikai vizsgálatokból, az összetevõk
vagy a késztermék mért vagy számított adataiból.

V.

Minõségmegõrzési/fogyaszthatósági idõtartam

VI.

Tárolási feltételek

VII.

Az élelmiszer jelölése
Adja meg a jelölés teljes szövegét, vagy mellékelje a grafikát/csomagolóanyagot/címkét.

VIII.

Egyéb
Itt rögzítse azokat az adatokat, információk at, amelyet az I–VII. pontokban leírtakon kívül fontosnak tart meghatá-

rozni.

[dátum]

[Gyártmánylap készítõjének neve és aláírás]
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelete

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díjáról

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (5) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII.
28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben
a következõket rendelem el:

1. §

(1) A telekalakítás engedélyezésére irányuló elsõ fokú
eljárás során érintett ingatlanonként 14 000 forint összegû
igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell
fizetni.

(2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:
a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló

állapot szerinti földrészletek számát,
b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a ki-

alakuló földrészletek számát
kell figyelembe venni.
(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott

döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint.

2. §

(1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási
engedélyezési eljárás lefolytatását kéri.

(2) A telekalakítási engedély jogerõre emelkedését
követõen a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és
feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekö-
vetkezõ változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történõ
átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját
és megfizetésének módját külön jogszabály határozza
meg.

3. §

(1) A díjfizetési kötelezettség kizárólag a kérelem elõ-
terjesztésével egyidejûleg a körzeti földhivatal pénztárába
történõ készpénzbefizetéssel vagy a megyei, fõvárosi föld-
hivatalnak (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal)
a mellékletben meghatározott elõirányzat-felhasználási
keretszámlája javára történõ készpénz-átutalási vagy át-
utalási megbízással teljesíthetõ. A díjnak a megyei földhi-

vatal elõirányzat-felhasználási keret számlája javára törté-
nõ készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbí-
zással történõ megfizetése esetén a kérelem elõterjesz-
tésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot
vagy annak másolatát.

(2) A díj megfizetésének elmulasztása esetén a kérelme-
zõ a hiánypótlási felhívás kézhezvételétõl számított
10 munkanapon belül köteles a díj megfizetését igazolni.

4. §

(1) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján
megállapítható, hogy az ügyfél az e rendeletben meghatá-
rozott mértéket meghaladó összegû díjat fizetett, a többle-
tet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többlet-
befizetés megállapítását követõen haladéktalanul, de leg-
feljebb 5 munkanapon belül, amennyiben pedig a többlet-
befizetést a kérelmezõ jelzi a földhivatalnak, a visszatérí-
tésre vonatkozó kérelem beérkezését követõen haladékta-
lanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül kell elrendelni, és
a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését
követõ 22 munkanapon belül intézkedni kell.

(2) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfél-
nek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy
a bíróság által felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára
részben vagy egészben jogszabálysértõnek bizonyult.
A visszatérítést 5 munkanapon belül hivatalból kell elren-
delni, és annak teljesítésérõl 22 munkanapon belül
intézkedni kell.

(3) Ha megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – részle-
ges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, a földhi-
vatal a vonatkozó bizonylatot megküldi az ügyfélnek és
egyidejûleg felhívja annak a bankszámlaszámnak a meg-
adására, melyre az ügyfél a visszatérítést kéri. Ha az ügyfél
bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés
készpénz-átutalási megbízással történik.

5. §

E rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõen megindult közigazgatási
ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell
alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelethez

A megyei földhivatalok elõirányzat-felhasználási keretszámlájának számlaszámai

Név Számlaszám

Baranya Megyei Földhivatal 10024003-01409330-00000000

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 10025004-01409347-00000000

Békés Megyei Földhivatal 10026005-01409354-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal 10027006-01409361-00000000

Csongrád Megyei Földhivatal 10028007-01409378-00000000

Fejér Megyei Földhivatal 10029008-01409385-00000000

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal 10033001-01409392-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal 10034002-01409402-00000000

Heves Megyei Földhivatal 10035003-01409419-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal 10045002-01409464-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal 10036004-01409426-00000000

Nógrád Megyei Földhivatal 10037005-01409433-00000000

Pest Megyei Földhivatal 10032000-01409323-00000000

Somogy Megyei Földhivatal 10039007-01409440-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal 10044001-01409457-00000000

Tolna Megyei Földhivatal 10046003-01409471-00000000

Vas Megyei Földhivatal 10047004-01409488-00000000

Veszprém Megyei Földhivatal 10048005-01409495-00000000

Zala Megyei Földhivatal 10049006-01409505-00000000

Fõvárosi Földhivatal 10032000-01409316-00000000
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A pénzügyminiszter 29/2009. (XII. 4.) PM rendelete
egyes önkormányzati adóztatási tárgyú PM

rendeletek módosításáról

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. §
(7) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény 46. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügy-
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII.
28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthetõ
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati adóhatóságnak (a továbbiakban:
adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adókra az 1–9. és
a 15–16. mellékletben szereplõ nyomtatványok alapján
kell a bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie.
Az adóhatóság a bevallási nyomtatványokat kizárólag
az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentessé-
gi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fi-
zetendõ adó megállapítása érdekében egészítheti ki.”

2. §

Az R1. 1–4. melléklete helyébe e rendelet 1–4. mellék-
lete, 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,
13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Az R1. az e rendelet 7. mellékletével megállapított 17.
melléklettel egészül ki.

4. §

A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és
adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról,
kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. §-a elõtti alcím és
a 13. § helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az adó, a gépjármûadó, a luxusadó, a jövedelemadó,
a talajterhelési díj, a közigazgatási hatósági eljárási illeték
és az adók módjára behajtandó köztartozások számítógé-
pes adatfeldolgozásának rendje, a közterhek számítógépes
nyilvántartására kifejlesztett programrendszerek használa-
tára irányuló engedélyezés

13. § (1) Az adópolitikáért felelõs miniszter az önkor-
mányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek szá-
mítógépes nyilvántartására szolgáló következõ program-
rendszerek használatára irányuló engedélyek kiadása
tárgyában dönt:

a) keretprogramrendszer [(3) bekezdés],
b) önkormányzati programrendszer [(4) bekezdés], va-

lamint
c) az a)–b) pont szerinti programrendszerek (5) bekez-

dés szerinti módosítása.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó

adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilván-
tartására csak az (1) bekezdés a) pontja szerinti keretprog-
ramrendszernek az adott önkormányzat adórendeletére,
adórendeleteire egyediesített változatát vagy a b) pontja
szerinti programrendszert, illetõleg az (1) bekezdés c)
pontja szerinti, módosított programrendszert használhatja.
A keretprogramrendszer egyediesítésének minõsül a ke-
retprogramrendszer – (5) bekezdés szerinti módosításának
nem tekinthetõ – olyan – egy önkormányzatra vonatkozó –
adaptációja, amelynek eredményeként az adaptált keret-
programrendszer mûködése megfelel az adott
önkormányzat adórendeletének és ügyviteli rendjének.

(3) Keretprogramrendszernek minõsül az a program-
rendszer, amely megfelel az önkormányzati adóhatóságok
feladatainak ellátását meghatározó törvények, kormány-
rendeletek, miniszteri rendeletek rendelkezéseinek. Keret-
programrendszer engedélyezésére irányuló eljárás esetén
az adópolitikáért felelõs miniszter ennek teljesülését
vizsgálja.

(4) Önkormányzati programrendszernek minõsül az a
programrendszer, amely az önkormányzati adóhatóságok
feladatainak ellátását meghatározó törvények, kormány-
rendeletek, miniszteri rendeletek rendelkezései mellett
megfelel az adott önkormányzat adórendeletének is.
Az önkormányzati programrendszer engedélyezésére irá-
nyuló eljárás esetén az adópolitikáért felelõs miniszter –
egy önkormányzat vonatkozásában – ennek teljesülését
vizsgálja.

(5) Ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti prog-
ramrendszer használatára irányuló engedély kiadását
követõen az annak mûködését érintõ jogszabály változik,
akkor a programrendszert módosítani kell. A program-
rendszer módosításának kell tekinteni – jogszabályválto-
zástól függetlenül – azt is, ha a programrendszer jelentõ-
sen megváltozik (így különösen: adókötelezettség megál-
lapítását, a pótlék, a kamat kiszámítását, a pénzforgalom
elszámolását és ezek nyilvántartását érintõ változások, va-
lamint az ezekhez társuló adatstruktúra változása). Ha
a programrendszer módosítására jogszabályváltozás miatt
kerül sor, a módosítás tervezett bevezetése idõpontjának
a módosításra okot adó jogszabályváltozás hatályba-
lépésének napjára kell esnie. Az (1) bekezdés a)–b) pontjai
szerinti programrendszerek módosításának engedélyezé-
sére irányuló eljárás esetén az adópolitikáért felelõs mi-
niszter azt vizsgálja, hogy a korábban már jóváhagyott
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programrendszeren végrehajtott módosítás a hatályos
jogszabályoknak és a már kihirdetett, hatályba lépõ
jogszabályváltozásnak megfelelõen támogatja-e
az önkormányzati adóhatóság feladatainak ellátását.

(6) A (3) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez
a kérelmezõnek mellékelnie kell a programrendszert leíró
– (9) bekezdés szerinti – dokumentációt.

(7) A (4) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez
a kérelmezõnek mellékelnie kell:

a) a programrendszert leíró – (9) bekezdés szerinti –
dokumentációt,

b) a programrendszert használni kívánó önkormányzat
helyi adóról szóló, a programrendszer tervezett bevezetése
idõpontjában és az azt megelõzõ 5 naptári év bármely nap-
ján hatályos, egységes szerkezetbe foglalt valamennyi ren-
deletét az utolsó módosítás kihirdetési idõpontjának
megjelölésével.

(8) Az (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez
a kérelmezõnek mellékelnie kell:

a) a már jóváhagyott programrendszer módosítását le-
író – (9) bekezdés szerinti – dokumentációt,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti programrendszer
módosítása esetén a programrendszert használó önkor-
mányzat helyi adóról szóló, a programrendszer módosítá-
sát kiváltó rendeletének, rendeleteinek szövegét.

(9) A programrendszert leíró dokumentációnak alkal-
masnak kell lennie arra, hogy megfelelõ részletezettséggel
bemutassa, hogy a programrendszer mûködése a hatályos,
illetve a már kihirdetett, hatályba lépõ jogszabályoknak
megfelel. A dokumentációnak tartalmaznia kell legalább a
programrendszer funkcióinak leírását, a mûködése során
alkalmazott mûveletek, relációk, adatok, adatmezõk, para-
méterek, konstansok, mutatók, iratminták, listák (pl. adó-
számla egyenleg értesítõ, zárási összesítõ, kivetési
összesítõ) részletes bemutatását.

(10) Az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti program-
rendszert leíró dokumentációt a tervezett bevezetését meg-
elõzõ 90 nappal optikai adathordozón és 6 darab papír ala-
pú példányon vagy elektronikus úton, a már jóváhagyott
programrendszer módosítását tartalmazó dokumentációt
pedig a tervezett bevezetését megelõzõ 30 nappal optikai
adathordozón és 6 darab papír alapú példányon vagy elekt-
ronikus úton kell az adópolitikáért felelõs miniszterhez
benyújtani.

(11) A (6)–(8) bekezdésekben foglaltakon túlmenõen
a (3)–(5) bekezdések szerinti eljárások kezdeményezése
esetén a kérelemhez csatolni kell:

a) nyilatkozatot a programrendszer, illetve a már jóvá-
hagyott programrendszer módosítása bevezetésének terve-
zett idõpontjáról,

b) optikai adathordozón vagy – ha a programrendszert
leíró dokumentációt elektronikus úton nyújtották be –
elektronikus úton a jóváhagyásra benyújtott programrend-
szert,

c) a kincstár adatfogadásról szóló igazolását, valamint

d) a díj megfizetését igazoló banki átutalási bizonylatot
is.

(12) Ha a (3)–(5) bekezdésekben foglalt eljárások kez-
deményezésére irányuló kérelem benyújtását követõen, de
az engedélyezési kérelem elbírálását megelõzõen kihirde-
tett törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri ren-
deletben olyan rendelkezés válik a programrendszer enge-
délyezésére irányuló kérelem benyújtásának idõpontját
követõen hatályossá, amely a programrendszer mûködését
érinti, akkor az adópolitikáért felelõs miniszter tájékoztat-
ja a kérelmezõt a jogszabályváltozásról és felhívja a kérel-
mezõt a kérelem 15 napon belül történõ kiegészítésére. Ha
a (4) bekezdés szerinti eljárás kezdeményezésére irányuló
kérelem benyújtását követõen, de az engedélyezési kére-
lem elbírálását megelõzõen olyan önkormányzati adóren-
deletet hirdettek ki, amely a programrendszer engedélye-
zésére irányuló kérelem benyújtását követõen válik hatá-
lyossá, akkor a kérelmezõ az önkormányzati adórendelet
kihirdetését követõ 15 napon belül – de legfeljebb
a kérelem elbírálásáig – engedélyezési kérelmét – az
adópolitikáért felelõs miniszter külön felhívása nélkül –
kiegészíti.

(13) Az adópolitikáért felelõs miniszter a benyújtott
programrendszert, illetve a már jóváhagyott programrend-
szer módosítását – a jóváhagyásról szóló határozatában
foglalt a programrendszer alkalmazhatósága megkezdésé-
nek napjától számított 3 év idõtartamra, feltéve, hogy
a programrendszer módosításának (5) bekezdés szerinti
engedélyezésére nincs szükség – akkor hagyja jóvá, ha
a programrendszer mûködése a hatályos jogszabályoknak
megfelel. Az adópolitikáért felelõs miniszter eljárását el-
sõsorban a benyújtott dokumentáció alapján folytatja le,
szükséges esetben a programrendszer mûködését teszteli.

(14) Ha a jóváhagyott programrendszer használatára
vonatkozó – határozatban rögzített – határidõ letelik,
a programrendszer jóváhagyását új eljárásban kell kezde-
ményezni.”

5. §

Az R2. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
lép.

6. §

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köz-
terhek nyilvántartását segítõ számítógépes programrend-
szer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 42/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban:
R3.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilván-
tartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §
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a) (3) bekezdésében meghatározott eljárásért 1 500 000
forint,

b) (4) bekezdésében meghatározott eljárásért 350 000
forint, továbbá minden, az önkormányzat által mûködtetett
helyi adónem után további 100 000-100 000 forint,

c) (5) bekezdésében meghatározott eljárásért, ha
a programrendszer módosítása

ca) a Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
programrendszerre irányul, akkor 500 000 forint,

cb) a Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
programrendszerre irányul, akkor a b) pontban meghatáro-
zott összeg 25%-ának megfelelõ

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Amennyiben a Rendelet 13. § (10) bekezdése szerint

a programrendszert leíró dokumentációt elektronikus úton
nyújtották be, akkor a Rendelet 13. § (3)–(5) bekezdései
szerinti eljárásokért a Rendelet 13. § (1) bekezdés
a)–c) pontjai szerint számított igazgatási szolgáltatási díj
50 000 forinttal növelt összegét kell igazgatási szolgáltatá-
si díjként megfizetni.

(3) Mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól a központi
költségvetési szerv.”

7. §

(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivéte-
lekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–3. §-a, 5. §-a, valamint 1–8. mellékletei
2010. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E rendelet 8. §-a 2010. január 15-én lép hatályba.
(4) Hatályát veszti az R3. 3. § (2) bekezdés a) pontjában

az „és (7)” szövegrész.

8. §

Az R3.
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „350 000 forint” szö-

vegrész helyébe az „500 000 forint” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés c) pontja cb) alpontjában az „akkor

a b) pontban meghatározott összeg 25%-ának megfelelõ”
szövegrész helyébe az „akkor 200 000 forint, továbbá min-
den, az önkormányzat által mûködtetett helyi adónem mó-
dosítása esetén helyi adónemenként 50 000 forint” szöveg
lép.

9. §

E rendelet 2010. január 16-án hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez
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Határozatok

A Kormány 1197/2009. (XI. 20.) Korm. határozata
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési

Tervének elfogadásáról
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
felülvizsgálatából adódó és a balatoni

vízpart-rehabilitáció megvalósításával
kapcsolatos feladatokról

A Kormány áttekintette a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Te-
rületrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény rendelkezéseibõl, a Balaton Kiemelt Üdülõ-
körzet Területrendezési Tervének érvényesítését célzó in-
tézkedésekrõl szóló 1097/2001. (VIII. 17.) Korm. határo-
zatból, valamint a balatoni vízpart-rehabilitáció meg-
valósítására vonatkozó intézkedésekrõl szóló 1212/2002.
(XII. 21.) Korm. határozatból fakadó feladatokat. A Kor-
mány az eddig megvalósult intézkedésekre tekintettel,
a további feladatok végrehajtása érdekében a következõ
határozatot hozza:

1. Ki kell dolgozni a Balaton kiemelt üdülõkörzet parti-
nak és partközelinek nem minõsülõ, szennyvízelvezetési
agglomerációkba nem tartozó települései szennyvízkeze-
lésének megvalósítására vonatkozó Balatoni Kistelepülé-
sek Szennyvízkezelési Programját. A Program keretein
belül meg kell határozni a támogatás feltételeit,
a támogatás igénylésének és folyósításának rendjét.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2010. március 31.
2. A Balaton kiemelt üdülõkörzet területrendezési ter-

vének a készülõ településrendezési eszközökben történõ
érvényesülése nyomon követése érdekében meg kell hatá-
rozni a területhasználat-változások folyamatának követé-
sére és minõsítésére alkalmas egységes monitoring rend-
szer létrehozásához, illetve üzemeltetéséhez szükséges kö-
vetelményeket és feltételeket. A monitoring rendszer felál-
lítását követõen 5 évente értékelõ jelentést kell
összeállítani a területi folyamatokról és a területrendezési
terv érvényesülésérõl.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: a monitoring rendszer kidolgozására és ada-
tokkal történõ feltöltésére: 2011. december 31.

az elsõ értékelõ jelentésre: 2013. december 31.
3. Meg kell határozni a balatoni vízpart-rehabilitációs

szabályozási követelményekkel érintett területeken lévõ
állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésére, hasznosítá-
sára, valamint értékesítésére vonatkozó követelményeket.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
pénzügyminiszter

szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
Határidõ: 2011. június 30.
4. Végre kell hajtani a vízpart-rehabilitációs tanulmány-

tervekben meghatározott, új szabályozási partvonal kijelö-
lésével kapcsolatban az ingatlan-nyilvántartást érintõ
feladatokat:

a) a medertelkek telekegyesítése és az ingatlan-nyilván-
tartásban történõ átvezetésükhöz szükséges okiratok
elõkészítése;

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidõ: 2013. június 30.
b) az egykori medertelekbõl feltöltésre került, a tanul-

mánytervek alapján megmaradó földrészletek ingatlan-
nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges okiratok
elõkészítése.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidõ: 2013. június 30.
5. A Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl, va-

lamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól
szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendeletben meghatározott
– a nádasok minõsítésével kapcsolatos – feladatok végre-
hajtásának ütemezését össze kell hangolni a partvonal-sza-
bályozási és vízpart-rehabilitációs tervek felülvizsgálatá-
val. Ennek érdekében a Balaton és a parti zóna nádasainak
védelmérõl, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás
szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendeletet
módosítani kell.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: 2009. december 31.
6. A vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmé-

nyekkel érintett területekre készült vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervek felülvizsgálata során:

a) a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ felül-
vizsgálatát megelõzõen a vízpart-rehabilitációs tanul-
mány- tervekben a partvonal szabályozási tervek alapján
megállapított partvonalat rendelettel ki kell hirdetni;

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: 2012. december 31.
b) a partvonal szabályozási tervek és a vízpart-rehabili-

tációs tanulmánytervek egyidejû felülvizsgálata alapján
a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel
érintett területekre az új, közös partvonal-szabályozási és
vízpart-rehabilitációs terveket együttes rendelettel el kell
fogadni.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidõ: 2016. április 30.
7. Javaslatot kell kidolgozni a közcélú zöldterületi parti

sétányok megvalósításának módjára vonatkozó
intézkedésekre.
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Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidõ: 2010. június 30.
8. Helyrajzi szám szerint le kell határolni a Balaton ki-

emelt üdülõkörzetben a borszõlõ termõhelyi kataszterbe
sorolt területeken a kiemelkedõ értékû tájelemet képviselõ
dûlõket.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
9. A Balaton kiemelt üdülõkörzethez csatlakozott új te-

lepülések számára a településrendezési tervek és a helyi
építési szabályzatok felülvizsgálatára támogatást kell
biztosítani.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
önkormányzati miniszter

Határidõ: 2012. március 31.
10. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-

tályba.
11. Hatályát veszti a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Te-

rületrendezési Tervének érvényesítését célzó intézkedé-
sekrõl szóló 1097/2001. (VIII. 17.) Korm. határozat, a ba-
latoni vízpart-rehabilitáció megvalósítására vonatkozó in-
tézkedésekrõl szóló 1212/2002. (XII. 21.) Korm. határo-
zat, valamint a balatoni vízpart-rehabilitáció meg-
valósítására vonatkozó intézkedésekrõl szóló 1212/2002.
(XII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló
2304/2003. (XII. 9.) Korm. határozat. Ez a pont
az e határozat hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Utasítások

Az önkormányzati miniszter 13/2009. (XII. 4.) ÖM
utasítása

az Önkormányzati Minisztérium Egyedi Iratkezelési
Szabályzatának kiadásáról szóló

17/2008. (HÉ 53.) ÖM utasítás módosításáról

A köziratokról, a közlevéltárról és a magánlevéltári anyag
védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §-a (1) be-
kezdésének b) pontja alapján a Magyar Országos Levéltár-
ral egyetértésben kiadom az alábbi utasítást:

1. Az Önkormányzati Minisztérium Egyedi Iratkezelési
Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2008. (HÉ 53.) ÖM
utasítás mellékletének (a továbbiakban: Iratkezelési Sza-
bályzat) 1. pontja a következõ 56–57. bekezdéssel egészül
ki:

„hivatali kapu: az elektronikus közszolgáltatásról szóló
2009. évi LX. törvényben meghatározott hivatali kapu;

hivatali kapu használatára feljogosított munkatárs: az
ÖM hivatali egységének kijelölt dolgozója, aki ügyfélka-
puval és az ÖM hivatali kapujához hozzáférési
jogosultsággal rendelkezik;”.

2. Az Iratkezelési Szabályzat 1. pontja a következõ 96.
bekezdéssel egészül ki:

központi elektronikus szolgáltató rendszer – központi
rendszer: az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.
évi LX. törvényben meghatározott központi elektronikus
szolgáltató rendszer;”.

3. Az Iratkezelési Szabályzat 1. pontja a következõ 130.
bekezdéssel egészül ki:

„szervezeti postafiók: az elektronikus közszolgáltatás-
ról szóló 2009. évi LX. törvény szerinti szervezeti
postafiók;”.

4. Az Iratkezelési Szabályzat 1. pontjának 137. bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„ügyfélkapu: a központi elektronikus szolgáltató rend-
szer igénybevevõinek azonosításáról és az azonosítási
szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet
szerinti ügyfélkapu;”.

5. Az Iratkezelési Szabályzat 61. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„61. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a to-
vábbiakban: Ket.) szerinti elektronikus ügyintézés során
az érkeztetõ azonosító szám képzése a külön jogszabály-
ban foglaltak szerint történik.”

6. Az Iratkezelési Szabályzat a következõ fejezetcím-
mel és 182–198. pontokkal egészül ki:

„VII. fejezet
A központi elektronikus szolgáltató rendszeren továb-

bított iratok kezelésének rendje

182. E szabályzat rendelkezéseit a központi elektroni-
kus szolgáltató rendszer igénybevételével megvalósított
iratforgalom esetében e fejezet szerinti eltérésekkel kell
alkalmazni.

183. Az ÖM kijelölt hivatali egységeinek a központi
elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkezõ elekt-
ronikus iratforgalom biztosítására hivatali kapuval kell
rendelkezniük.

184. A hivatali kapu létesítésérõl a közjogi és koordiná-
ciós szakállamtitkár jóváhagyásával az ÖM Pénzügyi Erõ-
forrás-gazdálkodási Fõosztály gondoskodik (1. melléklet
11. számú iratminta).

A hivatali kapu használatára feljogosítottak körét az
adott szervezeti egység vezetõje határozza meg.
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185. A hivatali célú ügyfélkapu megnyitásához az ÖM
munkáltatói igazolást ad ki. A hivatali célú ügyfélkapu
nyitását követõ magáncélú ügyfélkapu nyitása esetére a
munkáltató igazolást ad ki a hivatali célú ügyfélkapu
létesítésének megtörténtérõl.

186. Az ÖM Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
meghatározottak szerint hivatali célú ügyfélkapu létesíté-
sére kötelezett ügykezelõk, ügyintézõk, osztályvezetõk,
fõosztályvezetõ-helyettesek, fõosztályvezetõk, titkárság-
vezetõk és szakállamtitkárok a hivatali kapu létesítéséhez
szükséges ügyfélkapu-azonosítóikat az ÖM hivatali kapu
kezelõjének át kell adniuk, aki az adatokat kizárólag a hi-
vatali kapu létesítéséhez használhatja fel, és a hivatali ka-
pu használatára való jogosultság megszûnésekor –
ideértve az ügyfélkapu megszüntetését – haladéktalanul
törölnie kell.

A hivatali célú ügyfélkapu megszüntetését az ÖM hiva-
tali kapu kezelõje a Leszerelõ lapon aláírásával igazolja.

187. Az ÖM a kiadmányozási jogosultság nyilvántartá-
sára vonatkozó szabályozás szerint kezeli a hivatali kapu
használatára feljogosítottak adatait.

188. A hivatali kapu nyilvántartásának kezelésére való
jogosultság megszûnésekor a kezelt adatok a kijelölt új ke-
zelõnek átadhatók, új kezelõ hiányában valamennyi adatot
törölni kell a hivatali kapu nyilvántartásából.

189. A hivatali kapu használatára feljogosított munka-
társakról a hivatali kapu kezelõje naprakész nyilvántartást
vezet. A hivatali egység vezetõje a hivatali kapu használa-
tára feljogosított munkatársakat érintõ változásokról (léte-
sítés, módosítás, megszüntetés) írásbeli tájékoztatást ad a
nyilvántartás vezetõjének.

190. Az ÖM hivatali kaput csak a hivatali célú ügyfél-
kapuval, az ÖM informatikai hálózatán keresztül lehet
használni.

191. A hivatali kapu használatára feljogosított ügykeze-
lõ a hivatali kapun beérkezõ küldemény fogadását követõ-
en intézkedik annak az ÖM nyilvántartásában történõ ér-
keztetésére. Ennek keretében az iktatórendszer érkeztetõ
adatbázisában rögzíti a hivatali kapuból letöltött doku-
mentumokat (pl. elektronikus úton benyújtott hivatalos
irat, a befogadás visszaigazolása – a visszaigazolás tartal-
mazza legalább: a feladó és a címzett nevét, a befogadott
irat elnevezését, az érkeztetési számot, a befogadás
idõpontját és a benyújtott dokumentum egyértelmû
azonosítására alkalmas információt – stb.).

192. A hivatali kapu használatára feljogosított munka-
társ (ügykezelõ) gondoskodik a befogadott dokumentu-
mok papíralapra történõ kinyomtatásáról. Ezt követõen a
papír alapon érkezett iratok kezelésére vonatkozó
rendelkezések szerint kell eljárni.

193. A hivatali kapu használatára feljogosított munka-
társ (ügyintézõ) a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálya alá
tartozó iratok esetében az értesítést a külön jogszabályban
elõírtak szerint küldi meg.

Az értesítést és a megküldés igazolását az iktatórend-
szer iratkezelõ adatbázis „csatolmány” felületén kell
tárolni.

194. Az irat papír alapon történõ kiadmányozását, ikta-
tását követõen hivatali kapu használatára feljogosított
munkatárs gondoskodik a kiadmányozott irattal azonos
tartalmú, az alábbi záradékkal kiegészített elektronikus
dokumentum hivatali kapun történõ továbbításáról. A zá-
radék tartalma: „A kiadmányozó által nem elektronikusan
aláírt dokumentummal megegyezik.” és dátum.

195. A hivatali kapu használatára feljogosított munka-
társnak (ügykezelõnek) gondoskodnia kell:

a) a kiadmányozott irat expediálásának az iktatórend-
szerben történõ rögzítésérõl;

b) az elektronikus dokumentumnak a hivatali kapun tör-
ténõ továbbítását igazoló információknak, továbbá a kéz-
besítést igazoló elektronikus tértivevénynek/kézbesítési
vélelem beálltára vonatkozó tájékoztatásnak az iktató-
rendszer iratkezelõ adatbázis „csatolmány” felületén
történõ elhelyezésérõl.

196. A hivatali kapu használatára feljogosított munka-
társnak (ügykezelõnek) gondoskodnia kell az elektroniku-
san kézbesített hivatalos irat, a kézbesítéssel kapcsolatos
elektronikus tértivevény/kézbesítési vélelem beálltára vo-
natkozó tájékoztatás papíralapú másolatának
elkészítésérõl, ügyiratban való elhelyezésérõl.

197. A hivatali kapu használatára feljogosított munka-
társnak (ügyintézõnek) gondoskodnia kell a papíralapú ki-
admány kézbesítésérõl, ha:

a) külön jogszabály errõl rendelkezik, vagy

b) az ügyfél kéri.

198. Az e fejezetben foglaltak végrehajtását követõen
az ügyiratot a papíralapú iratok kezelésére vonatkozó elõ-
írások szerint kell kezelni.”

7. Az Iratkezelési Szabályzat 1. melléklet 4. bekezdés
11. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

„Adatlap hivatalikapu-hozzáférés igényléséhez/lemon-
dásához”

8. Az Iratkezelési Szabályzat 1. melléklete ezen utasítás
mellékletével egészül ki.

9. Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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Melléklet a 13/2009. (XII. 4.) ÖM utasításhoz

„11. számú iratminta: adatlap hivatalikapu-hozzáférés igényléséhez/lemondásához

ADATLAP
Hivatalikapu-hozzáférés igényléséhez/lemondásához

Hivatali kapu rövid neve
/a megfelelõt jelölje meg/:

OMONKSZAT
OMKIFO
OMUGYFEL

Igénylés Lemondás
Személy neve (meg kell egyeznie az ügyfélkapu adatbá-

zisában szereplõ azonosítóval):

E-mail címe (meg kell egyezni az ügyfélkapu adatbázi-
sában szereplõvel, ami az igénylõ hivatali
e-mail címe ):

Igénylõ neve, aláírása Szervezeti egység megnevezése

Szervezetiegység-vezetõ neve, aláírása
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ÖM pályázati felhívások

ÖM pályázati felhívás
a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hõfogyasztásának szabályozására és mérésére

alkalmas eszközök beszerelésének támogatására
(ÖKO-program)

[Kódszám: LFP-2009-LA-9)

Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 35. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
pályázatot teszi közzé:

I. A támogatás célja

A támogatás célja a távhõvel ellátott lakóépületek laká-
sonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére al-
kalmas eszközök beszerelése (a továbbiakban:
ÖKO-program).

II. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövet-
kezetek saját tulajdonú, távhõvel ellátott épületeik, vala-
mint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú, távhõvel el-
látott bérházaik lakásonkénti hõfogyasztásának szabályo-
zására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (a
továbbiakban: pályázók).

III. Támogatható tevékenységek köre

Az ÖKO-program keretében a következõ célokra nyújt-
ható támogatás:

1. A lakások hõleadóinak egyedi szabályozásához szük-
séges berendezések (termosztatikus szelepek és/vagy la-
kásonkénti központi vezérlés, szobatermosztát
alkalmazása) beszerelése.

2. A lakások egyedi hõfogyasztásának mérésére, vagy
az épület hõfogyasztásának lakásonkénti költségmegosz-
tására alkalmas mérõeszközök (hõmennyiségmérõk
és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

3. Az épület fûtési rendszerének az átalakítása, ezen
belül:

a) strangszabályozók beépítése vagy cseréje;

b) az egycsöves átfolyós rendszerû fûtési rendszer átala-
kítása a hõleadók elé beépített átkötõ szakaszokkal, vagy
az egycsöves fûtési rendszer helyett új, kétcsöves fûtési
rendszer kialakítása. Ebben az esetben a lakásokban lévõ

hõleadók (radiátorok) szükség szerinti cseréje is
támogatható.

IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja

1. A pályázat tárgya:

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló
fûtési egység (a továbbiakban együtt: épület) lehet.

2. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat lehet kétlépcsõs, vagy egylépcsõs:

a) Kétlépcsõs a pályázat, ha a pályázatot az önkormány-
zat is támogatja.

Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályáza-
tot ír ki az ÖKO-program önkormányzati támogatására,
amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mér-
tékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati
közremûködés módját, eszközeit.

Elsõ lépcsõként a pályázó társasházak és lakásszövetke-
zetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják
be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimáli-
san az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékû saját
erõbõl történõ finanszírozását.

Az önkormányzati döntést követõen második lépcsõben
az önkormányzat által is támogatott pályázatokat - az ön-
kormányzat dokumentumaival kiegészítve - a pályázó tár-
sasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbítják az

Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: a mi-
nisztérium) felé.

b) Egylépcsõs a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában
lévõ épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költ-
ség állami támogatáson felüli részének saját erõbõl történõ
finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a
minisztérium felé.

V. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás
szempontjából elismerhetõ bekerülési költség maximum
50%-a, de lakásonként legfeljebb 77 000 Ft lehet:

- állami támogatás - legfeljebb a bekerülési költség
50%-a, de nem haladhatja meg a 77 000 Ft/lakás összeget,

- önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje
együtt legalább a bekerülési költség 50%-a.
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Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél
minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehetõ
figyelembe.

Az önkormányzat, mint támogató - az adott épület, épü-
letrész esetében - a pályázó kedvezményezettõl részben
vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelõ saját részt.
Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó
kedvezményezettnek kell, hogy vállalja a bekerülési költ-
ség legalább 50%-ának biztosítását saját erõként.

VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmé-
nyek:

a) A pályázat az alábbi fõ részekbõl áll:

- pályázati formanyomtatványok

- mûszaki dokumentumok

- mellékletek

- önkormányzat dokumentumai

b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati for-
manyomtatványokon nyújtható be.

c) A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtat-
ványok minden kérdésére választ adva és az elõírt doku-
mentumok csatolásával kell benyújtani.

2. Pályázati díj:

A pályázónak a pályázat benyújtásakor 20 000 Ft össze-
gû pályázati díjat kell fizetnie.

3. A benyújtás helye és formája:

A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban,
valamint az 1., 2. és 2/A. számú mellékleteket CD-leme-
zen is, zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldemény-
ként a következõ címre kell beküldeni:

Kettõ kg alatt levélként:

Lakáspályázatok

Kódszám: LFP-2009-LA-9

1751 Budapest-Csepel, Pf. 1001

Kettõ kg felett csomagként:

Lakáspályázatok

Kódszám: LFP-2009-LA-9

1751 Budapest-Csepel, Csomagtárolás 1.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kód-
számát (LFP-2009-LA-9), a pályázó nevét és címét, vala-
mint a pályázattal érintett épület címét.

4. A benyújtás idõpontja, határideje:

A pályázat benyújtásának idõpontja: a pályázatot tartal-
mazó boríték vagy csomag postára történõ feladásának
idõpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. május 31.

A határidõt követõen benyújtott pályázatok az elbírálás-
ból kizárásra kerülnek.

5. A pályázati anyagok beszerzésének lehetõségei:

A pályázati felhívás, a pályázati útmutató és mellékletei
a minisztérium internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu),
és az ÉMI Építésügyi Minõség-ellenõrzõ Innovációs Non-
profit Kft. internetes honlapjáról (www.emi.hu) tölthetõ
le.

ÖM pályázati felhívás
az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor

kémények) felújításának támogatására

[Kódszám: LFP-2009-LA-7)

Az önkormányzati miniszter a lakáscélú állami támoga-
tásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi Pá-
lyázati felhívást teszi közzé:

I. A támogatás célja

A támogatás célja a lakóépületek üzemelõ, fûtõ-
és/vagy vízmelegítõ-berendezések égéstermékeinek elve-
zetésére szolgáló egycsatornás gyûjtõkéményeinek (a to-
vábbiakban: termofor kémény) biztonságtechnikai
felújítása.

II. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövet-
kezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkor-
mányzatok saját tulajdonú bérházaik termofor kéményei-
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nek biztonságtechnikai felújításának elõsegítésére (a
továbbiakban: pályázók).

III. Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelke-
zõ lakóépületekben lévõ kettõsfalú, illetve egyesített falú
gyûjtõkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füst-
csövezés olyan felújítási munkálataira igényelhetõ támo-
gatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelõbe-
rendezések által elõállított, jelenleg a termofor kémények-
be vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok la-
kásokba, illetve egyéb helyiségekbe történõ és az életbiz-
tonságot veszélyeztetõ visszaáramlásának megakadályo-
zása. Az egyéb, nem lakáscélú helyiségekre jutó
kéményszakaszok felújítási költségeihez az állami
támogatás nem vehetõ igénybe.

A felújítás során az épületben lévõ valamennyi haszna
latban lévõ termofor kéményt - az állapotának megfelelõ-
en - fel kell újítani.

IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja

1. A pályázat tárgya:

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval
határolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy épület-
rész) lehet.

2. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat lehet kétlépcsõs, vagy egylépcsõs:

a) Kétlépcsõs a pályázat, ha a pályázatot az önkormány-
zat is támogatja.

Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályáza-
tot ír ki az épületek termofor kéményeinek biztonságtech-
nikai felújításának önkormányzati támogatására, amely-
ben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét,
formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati
közremûködés módját, eszközeit.

Elsõ lépcsõként a pályázó társasházak és lakásszövetke-
zetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják
be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimáli-
san az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékû saját
erõbõl történõ finanszírozását.

Az önkormányzati döntést követõen második lépcsõben
az önkormányzat által is támogatott pályázatokat - az ön-
kormányzat dokumentumaival kiegészítve - a pályázó tár-
sasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbítják az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a
továbbiakban: a minisztérium) felé.

b) Egylépcsõs a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában
lévõ épületre, épületrészre vonatkozóan vállalja a teljes
felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját
erõbõl történõ finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül
nyújtja be a minisztérium felé.

V. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás
szempontjából elismerhetõ bekerülési költség maximum
40%-a, de lakásonként legfeljebb 80 000 Ft lehet.

A költségmegosztás a támogatás szempontjából elis-
merhetõ bekerülési költség vonatkozásában a következõ:

- állami támogatás - legfeljebb a bekerülési költség
40%-a, de nem haladhatja meg a 80 000 Ft/lakás összeget,

- önkormányzati támogatás - és a pályázó saját ereje
együtt legalább a bekerülési költség 60%-a.

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél
minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehetõ
figyelembe.

Az önkormányzat, mint támogató - az adott épület, épü-
letrész esetében - a pályázó kedvezményezettõl részben
vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelõ saját részt.
Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó
kedvezményezettnek kell, hogy vállalja a bekerülési költ-
ség legalább 60%-ának biztosítását saját erõként.

VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmé-
nyek:

a) A pályázat az alábbi fõ részekbõl áll:

- pályázati formanyomtatványok

- mûszaki dokumentumok

- mellékletek

- önkormányzat dokumentumai

b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati for-
manyomtatványokon nyújtható be.

c) A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtat-
ványok minden kérdésére választ adva és az elõírt doku-
mentumok csatolásával kell benyújtani.
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2. Pályázati díj:

A pályázónak a pályázat benyújtásakor 20 000 Ft össze-
gû pályázati díjat kell fizetnie.

3. A benyújtás helye és formája:

A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban,
valamint az 1. és 2. számú mellékleteket CD-lemezen is,
zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a kö-
vetkezõ címre kell beküldeni:

Kettõ kg alatt levélként:

Lakáspályázatok

Kódszám: LFP-2009-LA-7

1751 Budapest-Csepel, Pf. 1001

Kettõ kg felett csomagként:

Lakáspályázatok

Kódszám: LFP-2009-LA-7

1751 Budapest-Csepel, Csomagtárolás 1.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kód-
számát (LFP-2009-LA-7), a pályázó nevét és címét, vala-
mint a pályázattal érintett épület címét.

4. A benyújtás idõpontja, határideje:

A pályázat benyújtásának idõpontja: a pályázatot tartal-
mazó boríték vagy csomag postán történõ feladásának
idõpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. május 31.

A határidõt követõen benyújtott pályázatok az elbírálás-
ból kizárásra kerülnek.

5. A pályázati anyagok beszerzésének lehetõségei:

A pályázati felhívás,a pályázati útmutató és mellékletei
a minisztérium internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu)
és az ÉMI Építésügyi Minõség-ellenõrzõ Innovációs Non-
profit Kft. internetes honlapjáról (www.emi.hu) tölthetõ
le.

IV. rész
Turisztika

2009. november 1. és 2009. november 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által

engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási
vállalkozások

CLASSIC-TOUR Utazásközvetítõ Kft.
9400 Sopron, Vepperdi u. 17.
Tel.: 99/510-755
Fax: 99/505-485
U-001078
Bejegyzés: 2009. 11. 06.

ISRAM HUNGARY TRAVEL Kft.
1065 Budapest, Nagymezõ u. 28. VIII. em. 37.
Tel.: 267-0285
Fax: 267-0291
U-001082
Bejegyzés: 2009. 11. 25.

Kultúra Budapest Kulturális és Idegenforgalmi Bt.
1056 Budapest, Aulich u. 4-6. II. em. 2/a.
Tel.: 336-0789
Fax: 315-2102
U-001080
Bejegyzés: 2009. 11. 16.

Qualitair Hungary Szolgáltató Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 85.
Tel.: 250-8090
Fax: 250-8091
U-001083
Bejegyzés: 2009. 11. 25.

TRAVEL OUTLET Utazásközvetítõ és Szolgáltató Kft.
1185 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 50.
Tel.: 23/232-096
Fax: 23/232-096
U-001079
Bejegyzés: 2009. 11. 06.

TRAVELPLAN Utazásszervezõ Kft.
1117 Budapest, Bercsényi u. 34.
Tel.: 279-0430
Fax: 279-0430
U-001076
Bejegyzés: 2009. 11. 02.

UTAZZ.COM Kft.
1094 Budapest, Ferenc tér 14.
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Tel.: 215-7311
Fax: 210-9182
U-001077
Bejegyzés: 2009. 11. 02.

2009. november 1. és 2009. november 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából kérelemre törölt engedélyek

Halkidiki Tours Kereskedelmi és Utazási Iroda Kft.
4033 Debrecen, Kard u. 16/a.
Tel.: 52/412-382
Fax: 52/412-382
U-000193
Törlés: 2009. 11. 30.

Hotel Reservations Utazásszervezõ és Szállodafoglalási
Kft.

1024 Budapest, Ady Endre u. 15.
Tel.: 237-0313
Fax: 237-0314
R-02002/2000.
Bejegyzés: 2009. 11. 24.

IRISZ TRAVEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1184 Budapest, Mikszáth K. u. 103.
Tel.: 290-1684
Fax: 290-1684
U-000953
Törlés: 2009. 11. 11.

JES Travel Idegenforgalmi és Utazásközvetítõ Kft.
1186 Budapest, Margó Tivadar u. 200/2.
Tel.: 297-6004
Fax: 297-6006
U-000717
Törlés: 2009. 11. 12.

Kereknap 2003 Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
1136 Budapest, Pannónia u. 11.
Tel.: 339-8717
Fax: 339-8644
U-000705
Törlés: 2009. 11. 11.

„Kontakt Tourist” Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

8638 Balatonlelle, Rákóczi Ferenc u. 62.
Tel.: 85/554-117
Fax: 85/350-269
R-00392
Törlés: 2009. 11. 11.

NÉMETH GROUP Ingatlan Befektetési Zrt.
1174 Budapest, Bocskai István u. 26.
Tel.: 253-7540
Fax: 257-1643
U-001008
Törlés: 2009. 11. 04.

Qualitair Utazásszervezõ és Kereskedelmi Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 85.
Tel.: 250-4916
Fax: 250-8091
U-000428
Törlés: 2009. 11. 18.

SONNENLICHT SP. Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9.
Tel.: 96/576-594
Fax: 96/576-581
U-000962
Törlés: 2009. 11. 18.

VARGABUSZ Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

6035 Ballószög, Móra Ferenc u. 3.
Tel.: 76/480-269
Fax: 76/483-988
R-01577/1997/1999.
Törlés: 2009. 11. 26.

VILÁGJÁRÓ KLUB Utazási Iroda Kft.
1111 Budapest, Zenta u. 1.
Tel.: 466-8155
Fax: 466-6530
R-01652/1998/1999.
Törlés: 2009. 11. 27.

WELCOME TO HUNGARIA Kiállításszervezõ Propa-
ganda és Kft.

2051 Biatorbágy, Öntöde u. 2.
Tel.: 237-0694
Fax: 349-2345
U-000163
Törlés: 2009. 11. 30.

2009. november 1. és 2009. november 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából a fellebbezés halasztó hatályának
kizárásával végrehajthatónak nyilvánított, nem

jogerõs hivatalból visszavont engedélyek:

COOL-TURA Sport és Utaztató Kft.
1082 Budapest, Futó u. 3. III. em. 1.
Tel: 215-6743
Fax: 215-6743
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U-000771
Törlés: 2009. 11. 25.

DCE-Hungary Közép-európai Felfedezõ Kft.
1065 Budapest, Lázár u. 16.
Tel: 269-3843
Fax: 269-3843
U-001037
Törlés: 2009. 11. 25.

2009. november 1. és 2009. november 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett hivatalból
visszavont engedélyek:

Európai Utazási Irodák Kft.
1181 Budapest, Batthyány u. 117.
Tel: 269-1623
Fax: 269-1624
R-1724
Törlés: 2009. 10. 30.
Jogerõs: 2009. 11. 30.

2009. november 1. és 2009. november 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába az utazási vállalkozó
tevékenységének utazásközvetítõire történõ módosítás

bejegyzése

ABC TRAVEL Utazási Iroda Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft.

8000 Székesfehérvár, Várkörút 7.
Tel: 22/333-641
Fax: 22/507-825
U-001049
Változás bejegyzés: 2009. 11. 18.

CazaHun Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2015 Szigetmonostor, Gyümölcsös u. 1. C. ép.
Tel: 26/400-733
Fax: 26/400-733
U-000816
Változás bejegyzés: 2009. 11. 09.

ELENITE Utazási Iroda Egyéni Cég
1123 Budapest, Csörsz u. 9.
Tel: 269-6663
Fax: 269-6663
R-00467/1992.
Változás bejegyzés: 2009. 11. 09.

Frankoford Fordító, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt.

7636 Pécs, Illyés Gy. u. 22.
Tel: 72/510-730
Fax: 72/243-805
U-000884
Változás bejegyzés: 2009. 11. 20.

Gold Sun Travel Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

6720 Szeged, Kárász u. 15.
Tel.: 78/312-273
Fax: 78/312-273
R-1501
Változás bejegyzés: 2009. 11. 04.

Katherin Travel Utazási Iroda, Idegenforgalmi, Keres-
kedelmi és Ingatlanközv. Kft.

1039 Budapest, Juhász Gyula u. 58. III. 10.
Tel: 243-6688
Fax: 243-6688
R-0524
Változás bejegyzés: 2009. 11. 10.

MEDITERRÁN Utazási Klub, Idegenforgalmi és Ke-
reskedelmi Kft.

1103 Budapest, Óhegy u. 26/B.
Tel: 261-4721
Fax: 262-7261
R-01502/1996/1999
Változás bejegyzés: 2009. 11. 24.

MátraComp Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft.

1131 Budapest, Hajdú köz 11.
Tel.: 37/313-911
Fax: 37/313-577
R-00447/1992/1999
Változás bejegyzés: 2009. 11. 17.

New Age Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 7.
Tel: 42/506-125
Fax: 42/506-126
U-000957
Változás bejegyzés: 2009. 11. 24.

„NOÉ” Továbbképzési és Idegenforgalmi Kft.
9026 Gyõr, Mezõ u. 3/A.
Tel: 96/335-511
Fax: 96/335-511
U-000963
Változás bejegyzés: 2009. 11. 26.
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OPTIGO Utazásszervezõ Kft.
1016 Budapest, Alsóhegy u. 9. I/4.
Tel: 322-8697
Fax: 322-8697
U-001007
Változás bejegyzés: 2009. 11. 11.

OTTO TOURS Nemzetközi Utazási Iroda Kft.
1114 Budapest, Kemenes u. 6. fszt. 1/a.
Tel: 361-2387
Fax: 279-0371
U-000504
Változás bejegyzés: 2009. 11. 24.

TRAVEL AND HOME 2000 Idegenforgalmi, Kereske-
delmi és Vendéglátó Kft.

2132 Göd, Jósika Miklós u. 22.
Tel: 27/331-746
Fax: 27/331-746
R- 01411
Változás bejegyzés: 2009. 11. 25.

TRIO II. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.
8380 Hévíz, Tavirózsa út 1.
Tel.: 83/840-182
Fax: 83/340-845
R-00346
Változás bejegyzés: 2009. 11. 25.

VALBONA TOURS Idegenforgalmi és Kereskedelmi
Kft.

2120 Dunakeszi, Tábor u. 4. F. ép. fsz. 1.
Tel: 27/543-855
Fax: 27/543-857
U-000921
Változás bejegyzés: 2009. 11. 26.

VIKING TOURS Utazási és Kereskedelmi Bt.
7030 Paks, Kossuth L. u. 1-3.
Tel: 75/511-123
Fax: 75/511-122
R-00025
Változás bejegyzés: 2009. 11. 27.

VIVA TOURS UTAZÁSI ÜGYNÖKSÉG Egyéni Cég
1126 Budapest, Ugocsa u. 4/a.
Tel.: 202-2499
Fax: 202-2499
R-00514
Változás bejegyzés: 2009. 11. 30.

WASTEELS Utazási Kft.
1087 Budapest, Kerepesi út 2-6.
Tel: 210-2802
Fax: 210-2806
R-01779
Változás bejegyzés: 2009. 11. 30.

YACHTING IN MONACO Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft.

1062 Budapest, Andrássy út 74. I. em. 3.
Tel: 888-0728
Fax: 888-0501
U-001022
Változás bejegyzés: 2009. 11. 30.

V. rész
Pályázatok

Felsõpáhok Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet jegyzõ munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidõs (heti 12 órás).

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

mányi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási me-
nedzser szakképesítés,

– közigazgatási szervnél szerzett legalább ötéves veze-
tõi gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– oklevélmásolatok,
– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
– szakvizsga-bizonyítvány másolata.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó
rendelkezzen a pályázat benyújtásának idõpontjában a
köztisztviselõi törvény szerinti, eredményes közigazgatási
versenyvizsgával.
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A munkakör betölthetõségének idõpontja: az elbírálást
követõ hónap elsõ napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtõl
számított 30. nap.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak Felsõpáhok Község Önkormányzata polgármes-

tere (Németh Sándor) címére történõ megküldésével (8395
Felsõpáhok, Szent I. u. 67.). A borítékon fel kell tüntetni:
„Jegyzõi pályázat”.

A pályázatot Felsõpáhok Község Képviselõ-testülete
soron következõ rendes ülésén bírálja el. A pályáztató hat
hónapos próbaidõt köt ki.
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Tájékoztató

A Belügyi Közlöny havonta kétszer, minden hónap elején és közepén jelenik meg.
Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap déli 12 óra.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a köztisztviselõi pályázatoknak a hivatalos lapokban történõ elsõdleges megjelentetõje

a Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete). A Belügyi Közlöny a Hivatalos Értesítõben már közzétett pályáza-
tokat jelenteti meg (utóközlés), ennek értelmében a benyújtási határidõ meghatározásánál a Hivatalos Értesítõben törté-
nõ közzététel napját kell figyelembe venni.

A pályázatokat a belugyi.kozlony@otm.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellenében történik.
Közzététel díja: 52 000 Ft + áfa.

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.
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