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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
209/2006. (X. 17.) Korm.
rendelete
a polgármester öregségi nyugdíja,
valamint közszolgálati járadéka megállapításáról
és folyósításáról
A Kormány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.)
19. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

A polgármester öregségi nyugdíja, közszolgálati
járadéka igénylésének és megállapításának szabályai
1. §
(1) A polgármester öregségi nyugdíjra, illetve közszolgálati járadékra való jogosultsága tisztségének megszûnése napján nyílik meg.
(2) A polgármester öregségi nyugdíja, illetve közszolgálati járadéka megállapítása kérelemre történik.
(3) A polgármester kérelmét tisztsége megszûnése napjától számított három hónapon belül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) szerinti öregségi nyugellátás igénylésére
rendszeresített igénybejelentõ lapon, az igény elbírálására
hatáskörrel rendelkezõ, lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, illetve a MÁV ZRt. Nyugdíj
Igazgatóságnál (a továbbiakban együtt: megállapító szerv)
nyújthatja be.
(4) A kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti
igénybejelentõ pótlapot és az (5) bekezdésben meghatározott igazolást.
(5) Annak a helyi önkormányzatnak a jegyzõje, fõjegyzõje (a továbbiakban együtt: jegyzõ) igazolja a polgármester öregségi nyugdíjának, illetve közszolgálati járadékának megállapításához szükséges adatokat a 2. melléklet
szerint, amelynél a polgármester tisztsége megszûnt.
(6) A megállapított öregségi nyugdíjat, illetve közszolgálati járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vagy a
MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság (a továbbiakban együtt:
folyósító szerv) folyósítja.
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A közszolgálati járadék összege és folyósítása
2. §
(1) A megállapító szerv külön határozatban dönt a közszolgálati járadék megállapításáról és annak összegérõl.
(2) A közszolgálati járadék összegét annak az öregségi
nyugdíjnak a Pttv. 13/B. §-ának (2) bekezdése szerinti százalékos mértékében kell meghatározni, amely a polgármestert a jogosultság megnyílása idõpontjában az öregségi
nyugdíjra vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazásával megilletné.
(3) A közszolgálati járadék összegét a megállapítás naptári évét követõ minden év január 1-jétõl a Tny. 62. § (4) és
(5) bekezdése alapján megvalósult tényleges nyugdíjemelés mértékének összegével együtt kell folyósítani.
3. §
(1) A folyósító szerv a közszolgálati járadékot havonta,
önállóan, vagy az általa folyósított és a polgármestert megilletõ egyéb ellátással együtt folyósítja. A közszolgálati járadékot az egyéb ellátástól elkülönítetten kell kezelni.
(2) A közszolgálati járadék összegének évenkénti változásáról nem kell határozatot hozni.
(3) A közszolgálati járadék folyósításának idõtartama
alatt a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszony
létesítését köteles a folyósító szervnek bejelenteni.
4. §
(1) A folyósító szerv a bejelentést követõen a munkavégzésre irányuló jogviszony kezdõ idõpontjától határozattal intézkedik a közszolgálati járadék folyósításának
megszüntetésérõl.
(2) A közszolgálati járadék folyósítása a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó
napjával megszûnik.
(3) Ha a közszolgálati járadék folyósítása alatt a polgármester kérelmére öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítanak meg, a folyósító szerv határozatban intézkedik a közszolgálati járadék folyósításának a
Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti, a nyugdíj
megállapításának idõpontjától történõ megszüntetésérõl.
5. §
Ha a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszonya, illetõleg rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíja
megszûnését a 3. melléklet szerinti adatlapon bejelenti a
folyósító szervnek, az határozattal intézkedik a megszüntetett közszolgálati járadék idõközi emelésekkel növelt
összegének újrafolyósítása iránt.
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A polgármester öregségi nyugdíjának,
illetve közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosítási
Alap részére történõ megtérítésének szabályai

Értelmezõ és záró rendelkezések

6. §

E rendelet alkalmazásában
a) baleseti rokkantsági nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott baleseti rokkantsági
nyugdíj;
b) közszolgálati járadék: a Pttv. 13/B. §-ában szabályozott feltételek esetén megállapított járadék;
c) munkavégzésre irányuló jogviszony: a legalább három hónapot elérõ, illetve azt meghaladó, a Pttv. 13/B. §
(4) bekezdésének a) pontjában meghatározott, díjazással
(jövedelemmel) járó tevékenység;
d) öregségi nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott nyugdíj;
e) polgármester: az a foglalkoztatási jogviszonyban
tisztségét ellátó polgármester, fõpolgármester, megyei
közgyûlés elnöke, alpolgármester, fõpolgármester-helyettes, a megyei közgyûlés alelnöke, akinek a megbízatása a
Pttv. 2. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint szûnik meg;
f) polgármester öregségi nyugdíja: a Pttv. 13/A. §-ában
szabályozott feltételek esetén megállapított nyugdíj;
g) rokkantsági nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott rokkantsági nyugdíj.

(1) A polgármester öregségi nyugdíjának, illetve közszolgálati járadékának megfelelõ összeget a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megtéríti.
(2) Amennyiben a folyósító szerv a 7. § (1) bekezdés
szerinti határidõig intézkedik a polgármester részére megállapított öregségi nyugdíjnak, illetve közszolgálati járadéknak a folyósítása iránt, a 2006. évben folyósított összeget a helyi önkormányzat téríti meg a Nyugdíjbiztosítási
Alap részére, amelynek fedezetét a helyi önkormányzat a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 10. pontja szerinti elõirányzatból igényelheti.
7. §
(1) Amennyiben a folyósító szerv 2006. december
1-jéig intézkedik a polgármester 1. § szerinti kérelmére
megállapított öregségi nyugdíj, illetve közszolgálati járadék folyósítása iránt, a 2006. évben folyósított összeg 8. §
(2) bekezdése szerinti megtérítése érdekében a 4. melléklet
szerinti adatlap megküldésével tájékoztatja a jegyzõt.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti adatlap a jegyzõhöz 2006. december 8-ig nem érkezik meg, úgy a (7) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
(3) A jegyzõ az (1) bekezdés szerinti adatlap kézhezvételét követõ három napon belül a Magyar Államkincstár
területileg illetékes Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) részére eljuttatja (szükség esetén a postai utat elkerülve). Az adatlap Igazgatósághoz való beérkezésének
végsõ határideje 2006. december 13-a.
(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatlapot, annak beérkezését követõ három napon belül, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére megküldi. A adatlap minisztériumhoz való
beérkezésének végsõ határideje 2006. december 18-a.
(5) A minisztérium a beérkezõ adatlap alapján öt napon
belül gondoskodik a 4. melléklet szerinti összeg helyi önkormányzatok részére történõ utalványozásáról.
(6) A jegyzõ az (1) bekezdés szerinti adatlap kézhezvételét követõen, legkésõbb 2006. december 27-ig gondoskodik a 4. melléklet szerinti összeg Nyugdíjbiztosítási
Alap részére történõ megtérítésérõl.
(7) 2007. január 1-jétõl a polgármester öregségi nyugdíjának, illetve közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történõ megtérítésére, elszámolására az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 114. §-a (9) bekezdésének rendelkezésében foglaltakat kell alkalmazni.

8. §

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit elsõ ízben a 2006. évi általános önkormányzati választásokon a mandátumát vesztett
polgármester tekintetében kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben foglalt, a polgármester öregségi
nyugdíjának megállapítására és folyósítására vonatkozó
rendelkezéseket a társadalmi megbízatású polgármesterre,
alpolgármesterre is alkalmazni kell azzal, hogy az alpolgármester tisztsége megszûnésének idõpontjára vonatkozó rendelkezések alatt a Pttv. 2. § (2) bekezdésének a) és
b) pontját kell érteni.
(3) Az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester
öregségi nyugdíja, illetve közszolgálati járadéka összegének megállapítására, folyósítására, a jogorvoslatra, a jogalap nélkül felvett nyugdíj, illetve közszolgálati járadék
visszafizetésére, a követelés érvényesítésére (ideértve a
tartozás mérséklését, elengedését, fizetési kedvezmény
engedélyezését is), valamint a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségre a Tny. és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet öregségi nyugdíjra irányadó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

Igénybejelentõ pótlap
a polgármester öregségi nyugdíja és közszolgálati járadéka megállapításához

Az igénylõ neve: .................................................................................................................................................................
Az igénylõ születési neve: ..................................................................................................................................................

A polgármesteri megbízatás megszûnésének idõpontja:

év

hó
I

Az igény polgármester öregségi nyugdíja megállapítására irányul?
Az igény közszolgálati járadék megállapítására irányul?
A polgármesteri tisztséget foglalkoztatási jogviszonyban látta el?
Az alpolgármesteri tisztséget foglalkoztatási jogviszonyban látta el?
Polgármesteri tisztsége a Pttv. 2. § (1) bek. a) pontja szerint szûnt meg?
Alpolgármesteri tisztsége a Pttv. 2. § (2) bek. a) pontja szerint szûnt meg?
Alpolgármesteri tisztsége a Pttv. 2. § (2) bek. b) pontja szerint szûnt meg?
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll?
Az igénylõ Társadalombiztosítási Azonosítási Jele:

.............................,

év

hó

nap
..................................................
az igénylõ aláírása

................................................
az igényfelvevõ neve

................................................
aláírása
Pótlap az ONYF.3515–272/B. és az ONYF.3515–270. számú igénybejelentõ lapokhoz
ONYF. 3515–270/C.

nap.
N
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Tájékoztató
A polgármester öregségi nyugdíja, illetve közszolgálati járadéka megállapítására irányuló kérelmét a tisztség megszûnése
napjától számított három hónapon belül, írásban, a Tny. 64. § szerinti igénybejelentõ lappal együtt nyújthatja be a lakóhely
szerinti illetékes megyei, fõvárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, illetve a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóságnál.
A kérelem benyújtására akkor jogosult a polgármester, ha a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az
önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 2. § (1) bekezdése
a) pontja alapján az új polgármester megválasztásával megszûnt a tisztsége.
Az alpolgármester két esetben jogosult a kérelem benyújtására. Egyrészt akkor, ha az alpolgármester tisztsége megszûnik a Pttv. 2. § (2) bekezdése a) pontja alapján, az önkormányzati választás napján, mert nem választották meg önkormányzati képviselõnek. Másrészt a Pttv. 2. § (2) bekezdése b) pontja alapján, ha önkormányzati képviselõnek megválasztották, de a képviselõ-testület alakuló ülésén más települési képviselõt választ meg alpolgármesternek.
E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálását segíti, és csak aláírással együtt érvényes. A kérdésekre a tisztség
megszûnésének megfelelõ állapot szerint, a megfelelõ adatok beírásával, illetve a négyzetekbe „X” jel írásával kell válaszolni (I = igen, N = nem).
Ha a polgármester, alpolgármester társadalmi megbízatásban töltötte be tisztségét, úgy azt a foglalkoztatási jogviszonyra irányuló kérdésnél az N = nem jelû négyzetbe „X” jel beírásával jelölje.
A foglalkoztatási jogviszonyban töltött polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztség idõtartamát a jegyzõ, körjegyzõ,
fõjegyzõ igazolja. Az errõl szóló igazolást a kérelem benyújtásával egyidejûleg mellékelni kell.
A közszolgálati járadék folyósításának tartama alatt a legalább három hónapot elérõ, illetve azt meghaladó, munkavégzésre irányuló jogviszonyt, díjazással (jövedelemmel) járó tevékenység létesítését a folyósító szervnek be kell jelenteni. Ha a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszonya, illetõleg rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíja
megszûnik, a jogviszony megszûnését bejelenti, a folyósító szerv határozattal intézkedik a megszüntetett közszolgálati
járadék újrafolyósítása iránt. A bejelentésre nyitva álló határidõ a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdése szerint tizenöt nap.
A polgármester társadalombiztosítási öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíja összegének megállapításánál a közszolgálati járadék folyósításának idejét és összegét figyelmen kívül kell hagyni.

2. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez
........................................ önkormányzat jegyzõje
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Ügyiratszám: ..............................................................................
Ügyintézõ neve: ..............................................................................
Telefonszáma: ..............................................................................
Igazolás
a polgármester öregségi nyugdíja és közszolgálati járadéka megállapításához
Polgármester (alpolgármester) neve: .................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................
Megbízatása megszûnésének idõpontja:

év

hó

nap

Megbízatása megszûnésének idõpontjában tisztségét foglalkoztatási jogviszonyban vagy társadalmi megbízatásban látta el. (Kérjük aláhúzással jelölje!)
1. Polgármesterként, alpolgármesterként eltöltött idõ:

év

hó

nap

1.1. Ebbõl polgármesterként folyamatosan eltöltött idõ:

év

hó

nap

1.2. Ebbõl alpolgármesterként folyamatosan eltöltött idõ:

év

hó

nap

9286

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/127. szám

Polgármesterként folyamatosan eltöltött idõ részletesen:
Ebbõl foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idõ:
1.1.1.

év

hó

naptól

év

hó

napig

1.1.1.

év

hó

naptól

év

hó

napig

Ebbõl társadalmi megbízatásban eltöltött idõ:
1.1.2.

év

hó

naptól

év

hó

napig

1.1.2.

év

hó

naptól

év

hó

napig

Alpolgármesterként folyamatosan eltöltött idõ részletesen:
Ebbõl foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idõ:
1.2.1.

év

hó

naptól

év

hó

napig

1.2.2.

év

hó

naptól

év

hó

napig

Ebbõl társadalmi megbízatásban eltöltött idõ:
1.1.2.

év

hó

naptól

év

hó

napig

1.1.2.

év

hó

naptól

év

hó

napig

Társadalombiztosítási Azonosítási Jele:
Ezt az igazolást a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13/A. §-ában,
13/B. §-ában meghatározott feltételek meglétének igazolására adtam ki.
.............................,

év

hó

nap
.............................................................
jegyzõ

3. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez
Kérelem
közszolgálati járadék újrafolyósításához
Neve: .................................................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Nyugdíjfolyósítási törzsszáma:
Társadalombiztosítási Azonosítási Jele:
Kérem közszolgálati járadékom újrafolyósítását, mert

év

hó

napján

munkavégzésre irányuló jogviszonyom
rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultságom
megszûnt. (Kérjük „X” jellel jelölje!)
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek.
.............................,

év

hó

nap
.............................................................
a kérelmezõ aláírása
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4. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez
Igazolás
a polgármester öregségi nyugdíja, illetve közszolgálati járadéka összegérõl
és a 2006. évben folyósítandó összegrõl
Neve: .................................................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Nyugdíjfolyósítási törzsszáma:
Társadalombiztosítási Azonosítási Jele:
A 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerinti öregségi nyugdíj összege (Ft/hó):
2006. évben folyósítandó öregségi nyugdíj összege (összesen):
A 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerinti közszolgálati járadék összege (Ft/hó):
2006. évben folyósítandó közszolgálati járadék összege (összesen):
Az elõzõekben megjelölt és jóváhagyott 2006. évi összeget a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 sz. „Ellátási”
számlájára kell utalni.

.............................,

év

hó

nap

.............................................................................
folyósító szerv vezetõjének aláírása

A Kormány
210/2006. (X. 17.) Korm.
rendelete

1. §

a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl
és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
módosításáról

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-a a
következõ (1) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg
a jelenlegi (1)–(2) bekezdés jelölése (2)–(3) bekezdésre
változik:

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

„(1) A nem állami, egyházi fenntartó a támogatást a 9. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen igényelheti
azzal, hogy az éves összesített igénybejelentést az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani.”
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2. §

Az R. a következõ 16/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„A munkaviszony megszüntetésével összefüggõ
költségkompenzáció szabályai
16/A. § (1) A szociális intézményben ellátott személyt
foglalkoztató személy, szervezet (a továbbiakban: munkáltató) az ellátott munkaviszonyának rendes felmondása
esetén az ellátott részére kifizetett végkielégítés, a felmondási idõbõl a munkavégzés alóli felmentés idejére kifizetett bér, valamint az ehhez kapcsolódó társadalombiztosítási járulék és tételes egészségügyi hozzájárulás összegére
jogosult, ha
a) a szociális intézményben ellátott személyt a 2006.
évben munkaviszony keretében foglalkoztatta, és
b) a munkaviszonyt 2006. január 1-jét megelõzõen létesítették, valamint
c) a szociális intézményben ellátott személy az intézmény vezetõjének, illetve a fenntartónak az Szt.
99/B. §-ának (4) bekezdése szerinti döntése alapján fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható.
(2) A munkáltató az ellátott határozott idejû munkaviszonyának a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 88. §-ának (2) bekezdése szerinti megszüntetése esetén az ellátott részére kifizetett, a határozott idõbõl még hátralévõ idõre jutó, de legfeljebb 2006. december 31-éig számított átlagkereset, valamint az ehhez kapcsolódó társadalombiztosítási járulék
és tételes egészségügyi hozzájárulás összegére jogosult az
(1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt feltételek teljesülése
esetén [az (1)–(2) bekezdésben meghatározott összeg
a továbbiakban együtt: költségkompenzáció].
(3) A munkáltató a költségkompenzációt a munkaviszony megszüntetését követõen, de legkésõbb 2006. december 31-éig a 8. számú melléklet szerinti igénybejelentési lapon kérheti a szociális intézmény székhelye szerinti
megyei szociális és gyámhivatalnál. Az igénybejelentéshez mellékelnie kell
a) a munkaszerzõdést,
b) a szociális intézmény vezetõjének, illetve a fenntartónak az Szt. 99/B. §-ának (4) bekezdése szerinti döntését
igazoló dokumentumot,
c) a 9. számú melléklet szerinti adatlapot,
d) az (1) bekezdésben foglalt esetben a munkáltató rendes felmondását, valamint a végkielégítés, a felmondási
idõre kifizetett bér, valamint az ezekhez kapcsolódó társadalombiztosítási járulék és tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetését igazoló dokumentumokat,
e) a (2) bekezdésben foglalt esetben a határozott idejû
munkaviszony megszüntetését, valamint az Mt. 88. §-ának
(2) bekezdése szerint kifizetett átlagkereset, valamint az
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ezekhez kapcsolódó társadalombiztosítási járulék és tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetését igazoló dokumentumokat.
(4) Ha a megyei szociális és gyámhivatal a költségkompenzációra való jogosultságot megállapítja, az errõl szóló
jogerõs határozatot megküldi a minisztériumnak. A minisztérium a megállapított költségkompenzáció összegét a
munkáltató részére a határozat beérkezését követõ 15 napon belül folyósítja.”

3. §
(1) Az R. 3. számú mellékletének 3. pontja a következõ
rendelkezéssel egészül ki:
[A szervezet címe:]
„Az intézmény típusa [a megfelelõ rész aláhúzandó]:
nappali – ápolást-gondozást nyújtó – rehabilitációs – lakóotthon – átmeneti elhelyezést nyújtó”
(2) Az R. 3. számú mellékletének 3. pontja a következõ
rendelkezéssel egészül ki:
[A szervezet címe:]
„Az intézmény típusa [a megfelelõ rész aláhúzandó]:
nappali – ápolást-gondozást nyújtó – rehabilitációs – lakóotthon – átmeneti elhelyezést nyújtó”
(3) Az R. az e rendelet 1–2. számú mellékletében foglalt
8–9. számú melléklettel egészül ki.

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
17. §-a (5) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 10. §-ának (1) bekezdésében a „tárgynegyedévet
megelõzõ hónap 20. napjáig beérkezett pótigények és lemondások támogatási összege negyedévenként, a tárgynegyedévet megelõzõ hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe a „tárgyhónapot megelõzõ hónap utolsó napjáig beérkezett éves összesített igénybejelentések, illetve pótigények és lemondások támogatási összege a tárgyhó 15. napjáig”,
b) 10. §-ának (2) bekezdésében a „tárgynegyedév elsõ
hónapjának” szövegrész helyébe a „tárgyhónap”,
c) 11. §-ának (1) bekezdésében az „elszámolás alapján” szövegrész helyébe az „elszámolás csatolásával”
szöveg lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 210/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
IGÉNYBEJELENTÉS
a munkaviszony megszüntetésével összefüggõ költségkompenzációra
1. A munkáltató adatai:
Szervezet megnevezése: ...............................................................................................................................................
A szervezet címe: .........................................................................................................................................................
KSH kódja: ...................................................................................................................................................................
Adószáma: ....................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................................
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:
Szervezet megnevezése: ...............................................................................................................................................
A szervezet címe: .........................................................................................................................................................
KSH kódja: ...................................................................................................................................................................
Adószáma: ....................................................................................................................................................................
5. Költségkompenzáció (a 9. számú melléklet alapján):
Létszám:
Bérköltség:
– felmondási idõre járó kifizetés (9. melléklet „f” oszlop összesen)
– végkielégítés költsége (9. melléklet „g” oszlop összesen)
– határozott idejû munkaviszony megszüntetésének költsége
(9. melléklet „h” oszlop összesen)
Összesen: (9. melléklet „f” + „g” + „h” oszlop összesen)
Társadalombiztosítási járulék (29+3%)
Tételes egészségügyi hozzájárulás (9. melléklet „i” oszlop összesen)

........................... fõ

Igényelt költségkompenzáció:

....................... E Ft

....................... E Ft
....................... E Ft
.......................
.......................
.......................
.......................

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

Az adatok hitelességét igazolom.
................ év ............ hónap ...... nap
.....................................................................
a munkáltató képviseletében
aláírásra jogosult személy
1

A fenntartó típusát kérjük aláhúzással jelezni.”
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2. számú melléklet a 210/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Adatlap a munkaviszony megszüntetésével összefüggõ költségkompenzáció számításához
.......... sz. lap
Sorszám

Név

Átlagkereset,
Ft/hó1

Felmondási idõ
(munkavégzés alóli felmentés
ideje), illetve a határozott idejû,
szerzõdésbõl hátralévõ idõ,
hónap2

a

b

c

d

Végkielégítés,
hónap

A felmondás
költsége,
forint

Végkielégítés
költsége,
forint

Határozott idejû
munkaviszony
megszüntetésének költsége,
forint

Tételes
egészségügyi
hozzájárulás,
forint

e

f = c*d

g = c*e

h

i = d*1950

MAGYAR KÖZLÖNY

Összesen
1
2

A Munka Törvénykönyve szerint kiszámított napi átlagkereset szorozva 22 nappal.
Ha tört hónapot ad a felmondási napok száma, úgy a felmondás hónapadata = felmondási naptári napok száma osztva 30-cal.

Az adatok hitelességét igazolom.

..........................................................................
a külsõ foglalkoztató képviseletében
aláírásra jogosult személy”
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...................................., .............. év .................... hónap ....... nap
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
73/2006. (X. 17.) FVM
rendelete
a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint
az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó
szakterületeken az igazságügyi szakértõi
tevékenység folytatásához szükséges szakmai
gyakorlat szakirányú jellege igazolásának
eljárási rendjérõl
Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005.
évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-ának
(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõt rendelem el:
1. §
(1) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl és az
ahhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
4. számú mellékletében meghatározott mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint élelmiszer-ipari (a továbbiakban
együtt: mezõgazdasági) szakterületen az igazságügyi
szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai
gyakorlat szakirányú jellegének igazolására e rendelet szerint kell eljárni.
(2) E rendelet alkalmazásában kérelmezõ az a természetes személy, aki a Szaktv. 3. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján a mezõgazdasági igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú
jellegének igazolása iránt kérelmet (a továbbiakban: kérelem) nyújt be.
2. §
(1) A kérelmet a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani.
(2) A minisztérium a szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
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ab) az R. szerinti felsõfokú szakirányú iskolai végzettségét, szakképesítését igazoló oklevelének (bizonyítványának) számát és keltét (kar, szak feltüntetésével),
ac) szakképesítésének megnevezését,
ad) tudományos fokozatát, amennyiben ilyennel rendelkezik,
ae) jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét,
af) munkáltatójának (megbízójának) megnevezését, címét; továbbá
b) az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését.
(2) A kérelem tartalmazhatja a kérelmezõ nevéhez köthetõ egyéb, a szakmai mûködés és szaktudás magas színvonalát alátámasztó szakmai publikációk témáját, megjelenésének idõpontját és helyét, illetve tudományos tevékenységének ismertetését.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvû fordítás hiteles másolatát);
b) a tanulmányok, illetve végbizonyítvány igazolására
szolgáló közokiratot (leckekönyv);
c) a szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a kérelem
benyújtásáig eltelt idõszakban végzett szakmai tevékenység részletes leírását, kiemelten a kérelemben megjelölt
szakirányú szakmai tevékenységre. Az önéletrajzban a kérelmezõnek részleteznie kell, hogy munkáltatónként és
munkakörönként milyen szakirányú szakmai gyakorlatot
szerzett, azok idõtartamának (év, hó, nap szerinti) megjelölésével;
d) a tudományos fokozat megléte esetén annak igazolását;
e) a szakmai gyakorlat idõtartamának igazolását.
(4) A szakmai gyakorlat idõtartamát közszolgálati, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
munkaviszonyban álló kérelmezõ esetén a munkáltatója
igazolja. Ez lehet a foglalkoztatástól függõen a kérelmezõ
jelenlegi, illetve korábbi munkáltatója. Az igazolás tartalmazza a kérelmezõ nevét, lakcímét, a munkakör részletes
leírását és a szakmai gyakorlat idõtartamát. A szakmai
gyakorlat idõtartamát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében, továbbá a kérelmezõ korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszûnése esetében szerzõdés
vagy a munkavégzés igazolására alkalmas és a szakmai
gyakorlat idõtartamát alátámasztó egyéb dokumentum
igazolja.
(5) A nem magyarországi hatóság által kiadott okiratot,
igazolást vagy azok másolatát hiteles magyar nyelvû fordítással együtt kell csatolni.

3. §
(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ
aa) személyazonosító adatait (név, születési hely és
idõ, anyja neve, lakcíme),

4. §
(1) Szakmai gyakorlati idõn az egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett, szakterületnek megfe-
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lelõ szakirányú végzettség, valamint a szakterületen további szakirányú szakképesítés megszerzése után, a kérelem benyújtását megelõzõen meglévõ, a megjelölt
szakterületen eltöltött gyakorlati idõt kell érteni. A különbözõ munkahelyeken szerzett gyakorlat idejét össze
kell adni.
(2) A szakmai gyakorlati idõbe nem számítható be a
megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó fizetés nélküli
és rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, illetve a
gyermekgondozási díj és – a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény 21. §-a szerinti keresõtevékenység kivételével – a gyermekgondozási segély folyósításának idõtartama.
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5. §

A hatósági bizonyítványt a minisztérium a kérelem elõterjesztésétõl számított 30 napon belül a mellékletben
meghatározott módon és tartalommal állítja ki.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 73/2006. (X. 17.) FVM rendelethez
MINTA
Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges
szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolása

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Budapest
Ügyiratszám: ............/.......
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
....................................................... kérelmére a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakterületeken az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjérõl szóló 73/2006. (X. 17.) FVM rendeletben foglaltak alapján igazolom, hogy
............................................................................................................................................................................................
(név, születési helye és ideje, anyja neve)
az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához ........................................................................................................
..........................................................................................................................................szakterületen (szakterületeken)
............................................................................................... (év, hó, nap) szakirányú szakmai gyakorlati idõt szerzett.
Az igazolást az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe történõ felvétel iránti külön eljárásban való felhasználás céljából adtam ki.

Budapest, ...... év ............ hó ..... nap
P. H.

.............................................................
.............................................................
(kiadmányozó neve,
hivatali beosztása)
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2006. november 27.–december 8-ig
terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl
A Központi Igazságügyi Hivatal a 2006. november
27.–december 8-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése
alapján (II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegû megtérítésének kötelezettségét.
2. A hirdetmény az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat hirdetõtábláján és a gazdálkodó szervezetnél
megtekinthetõ.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre,
egyezség hiányában a licit 3000 Ft/AK értéken indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást, maradványérték igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az árverési elõleg, amely a vételárba beszámít.
5. Az árverésen az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel, vagy
b) a kárpótlás alapjául szolgáló termõföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.
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Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
A kárpótlás alapjául szolgáló termõföld fekvését az illetékes földhivatal igazolhatja, amennyiben ez a határozatból nem derül ki.
Ezenkívül szükséges a kárpótlási jegy átvételekor kapott banki igazolás, öröklés esetén a közjegyzõi végzés is.
Meghatalmazással árverezõ személy esetében a fenti
igazolásokat – a meghatalmazó nevére kiállítva – az adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erejû magánokiratba kell foglalni.
Az árverésen mezõgazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.

Figyelmeztetés
Az árverés vezetõje kizárja a további árverésbõl azt az
árverezõt, aki az ajánlat lezárását követõen nem él vételi
jogával. A kizárt személy az árverési elõlegét elveszti. Az
elvesztett árverési elõleg az államot illeti.
A vételi jog alapján szerzett termõföldnek a tulajdonszerzéstõl számított három éven belül történõ elidegenítésébõl származó bevételt az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani.
Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelenõ kárpótlásra jogosult késõbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebbõl az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevõ árverezõ, továbbá az árverésbõl kizárt személy az árverés lezárását követõ három napon belül a Központi Igazságügyi
Hivatalhoz.
Az árverés és a tulajdonszerzés egyéb szabályairól az
árverés színhelyén, a Hivatal államigazgatási jogkörben
eljáró alkalmazottja, az árverés vezetõ, részletes tájékoztatót tart.
Központi Igazságügyi Hivatal

Csongrád megye
A Központi Igazságügyi Hivatal RÖSZKE településen, a Kossuth Mgtsz, Röszke használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/1. típusú
árverést kitûzi.
1. Az árverés helye: Röszke, Mûvelõdési Ház
2. Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
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3. A regisztráció idõpontja: 2006. november 27., 11–12 óra között.
4. Az árverés kezdete: 2006. november 27., 12 óra.
5. Az árverésre kerülõ földrészletek:
Település: Röszke
Helyrajzi szám

0103/71
0103/73
0103/79 a)
0103/79 b)
0103/92
0103/93
0148/7
0152/13
0154/1
0157/1
0161/36
0161/37
0161/38
0221/27
0225/57 a)
0241/3 a)
0241/3 b)
0245/43 a)
0245/43 b)
0303/57
899/2

Terület

3 ha 2582 m2
1 ha 6837 m2
9 ha 7511 m2
1316 m2
1 ha 2821 m2
2194 m2
1 ha 6158 m2
2 ha 4251 m2
1 ha 4929 m2
2 ha 2435 m2
9 ha 9915 m2
4717 m2
1569 m2
6 ha 3458 m2
6516 m2
4973 m2
2 ha 6781 m2
1 ha 8534 m2
5 ha 5115 m2
5092 m2
1 ha 4005 m2

Mûvelési ág

gyep
gyep
gyep
szántó
gyep
gyep
szántó
gyep
erdõ
gyep
gyep
erdõ
gyep
gyep
szántó
gyep
szántó
gyep
szántó
szántó
szántó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

40,17
39,57
163,71
1,61
20,00
3,42
18,35
37,83
9,85
35,00
155,87
3,11
1,19
86,30
11,86
3,78
45,15
5,75
210,90
18,59
65,68

megnevezése

értéke

*
*

Egyéni mûvelés

Egyéni mûvelés

**
**
**, ***
**, ***

* Vezetékjog – INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
** Vezetékjog – MOL Rt.
*** Bányaszolgalmi jog – MOL Rt.

Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal

A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2006. november 27.–december 8-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl
A Központi Igazságügyi Hivatal a 2006. november 27.–december 8-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési közleményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján
(II/3. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
A hirdetményre vonatkozó elõírások és a figyelmeztetés megegyezik a II/1. típusú árverés hirdetményében közölt tudnivalókkal, kivéve a jogosultságra vonatkozó 5. pont szabályai, mely a következõ:
5. Az árverésen az a kárpótlásra jogosult vehet részt, akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel.
Központi Igazságügyi Hivatal
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Heves megye
A Központi Igazságügyi Hivatal GYÖNGYÖSOROSZI településen a Február 24 Mezõgazdasági Termelõszövetkezet,
Gyöngyösoroszi használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a
II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Gyöngyösoroszi, Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. december 4., 10–10.30 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. december 4., 10.30 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Gyöngyösoroszi
Helyrajzi szám

0106/21

Terület

Mûvelési ág
2

2584 m

szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

6,74

A Központi Igazságügyi Hivatal SZÜCSI településen a Mátrai Egyesült Mezõgazdasági Termelõszövetkezet, Gyöngyöspata használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Szücsi, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. december 4., 13–13.30 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. december 4., 13.30 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Szücsi
Helyrajzi szám

014/7-bõl

Terület

3 ha 5713 m2

Mûvelési ág

erdõ

Aranykorona
érték

15,00

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

Közös mûv. köt.

A Központi Igazságügyi Hivatal KISNÁNA településen a Mátragyöngye Mezõgazdasági Szövetkezet, Domoszló használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1. Az árverés helye: Kisnána, Polgármesteri Hivatal
2. Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
3. A regisztráció idõpontja: 2006. december 5., 10–10.30 óra között.
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4. Az árverés kezdete: 2006. december 5., 10.30 óra.
5. Az árverésre kerülõ földrészletek:
Település: Kisnána
Helyrajzi szám

0112/34

Terület

Mûvelési ág
2

868 m

szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

2,27

A Központi Igazságügyi Hivatal DOMOSZLÓ településen a Mátragyöngye Mezõgazdasági Szövetkezet, Domoszló
használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Domoszló, Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. december 5., 14–14.30 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. december 5., 14.30 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Domoszló
Helyrajzi szám

0312/35

Terület

Mûvelési ág
2

1967 m

gyep

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

1,24

A Központi Igazságügyi Hivatal VISONTA településen a Visontai Mezõgazdasági Szövetkezet (volt Reménység
Mgtsz), Visonta használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a
II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Visonta, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. december 6., 10–10.30 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. december 6., 10.30 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Visonta
Helyrajzi szám

026/2 c)-bõl
038/60

Terület

3 ha 1843 m2
1 ha 1212 m2

Mûvelési ág

szántó
szõlõ

Aranykorona
érték

42,00
62,34

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke
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A Központi Igazságügyi Hivatal ATKÁR településen az Atkári Mezõgazdasági Szövetkezet, Atkár használatában
(kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Atkár, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. december 6., 13–13.30 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. december 6., 13.30 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Atkár
Helyrajzi szám

0176/4
0179/4

Terület

6 ha 4589 m2
2 ha 7721 m2

Mûvelési ág

gyep
gyep

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

134,99
91,48

Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet
73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
416053D
582194F
082447D
274158A
895934C
872857E
283658F
200353E
296568D
654330F
583434B
264985D
795318E
795014E
647663F
746692E
980210A
220220C
631719B
057463E
283131C
801350C

766334F
743241E
333184C
795127D
262783G
262841G
211924B
644969F
486255D
110018F
143494A
637827F
219941C
863268B
411954G
398982A
147308E
856888B
814168E
845414D
403924F
135071E
174327F
765029B
904746C
587028C
720917F
370179F
525942A

9298

MAGYAR KÖZLÖNY
089704G
364917G
747968C
961221E
784128A
055370C
657869E
853338F
307894C
040183D
213047D
063577E
215273A
366316B
201638E
275161B
080535D
202214F
004963G
078526B
009537E
013803F
174475G
349182B
358758B
254103G
841305C
286442A
581660F
554444D
774928A
267907C
409783E
197704E
204339C
704324B
387414C
099176D
921195E
830737A
080014A
246901G
145299B
078976C
154765D
061163F
533887A
636157E
785000D
626879C
992751B
308647B
574742B
777055C
182109D
581460D
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818740D
486270E
903377B
632506G
656434C
380158A
679604C
923675C
558699D
246885A
760856E
396393C
591233F
091284D
452900D
664140F
126887D
916596F
697671E
870089E
732062E
522702E
104175G
727291E
240678D
306226E
216772G
718720C
650747C
738771F
379630C
989734B
532237B
096957C
970503C
668142A
631989F
433125D
747509D
281860G
611268B
632095D
054291A
043531B
321313D
436489C
417924E
877175A
066258B
666717B
217143B
208103F
888111C
944016E
802785D
864764F
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426014C
678175E
830624A
408230G
167273F
824422E
744900D
727987A
608882F
756799B
333288D
458458F
790593B
062811A
753032C
026547F
915090D
429823B
224719D
889141D
701271B
155420C
785499F
621082F
420106C
570075D
141279F
098314E
357672B
006268E
475976G
463488D
862390E
380973C
038217D
960888B
548261C
092538C
044135B
859058A
318283F
730537F

9299
939575C
101144C
587372E
509011D
324846B
946488A
467874A
459253A
810450B
145464D
791180C
628947D
273338F
259611C
283721C
879204B
501043F
413364F
910000C
484942F
341156C
975461A
409851F
171028G
593369F
342373F
090121E
191337E
828589D
226199A
767026E
362324E
331483B
767887C
380234F
269599D
653072D
313861D
190316F

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 125. számában közzétett, litván állami kitüntetések viselésének engedélyezésérõl szóló 171/2006. (X. 13.) KE
határozatban Kondorosi Ferenc megbízatása hibásan jelent meg. Helyesen:
„Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára,”
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás

9302

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/127. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Jogtanácsadó
15 372 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
22 932 Ft/év Közlekedési Értesítõ
5 544 Ft/év Kulturális Közlöny
18 900 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
4 788 Ft/év Munkaügyi Közlöny
25 452 Ft/év Oktatási Közlöny
22 176 Ft/év Pénzügyi Közlöny
27 720 Ft/év Sportértesítõ
3 528 Ft/év Statisztikai Közlöny
18 396 Ft/év Szociális Közlöny
23 436 Ft/év Turisztikai Értesítõ
6 552 Ft/év Ügyészségi Közlöny
18 648 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
15 876 Ft/év Pénzügyi Szemle

6 804 Ft/év
15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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