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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
47/2008. (III. 5.) Korm.

rendelete

a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai,

valamint a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól

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

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) nem nyilatkozott arról, hogy a pályázat szabályszerû-
ségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
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az e rendeletben meghatározott szervek által történõ ellen-
õrzéséhez hozzájárul, vagy

g) nem járul hozzá, hogy a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) keretében mûködõ, alapvetõen
pénzügyi szemléletû kincstári monitoring rendszerben
(a továbbiakban: MR) szereplõ adataihoz a döntéshozók,
elõirányzat-kezelõk hozzáférhessenek.

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

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

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

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

Értelmezõ rendelkezések

2. §

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

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

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

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

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

5. humán-infrastruktúra fejlesztés: az oktatás (alap- és
középfokú oktatás), a mûvelõdés, az egészségügy, a szo-

ciális ellátás (szociális és családügy), valamint a sport te-
rületén megvalósuló fejlesztés,

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

7. önkormányzati társulás: a kistérségi területfej-
lesztési, valamint intézményfenntartói társulás és az ön-
kormányzatok egy fejlesztési feladatra összefogott tár-
sulása,

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

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

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

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

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

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

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

15. településrendezési eszközök:
a) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. §
27. pontjában meghatározott településfejlesztési kon-
cepció,

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

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

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

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

A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK
PÁLYÁZATI RENDSZER ELÕIRÁNYZATAINAK

KÖZÖS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYAI

A pályázati felhívások nyilvántartásba vétele,
közzététele

3. §

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

a felhasználásra kerülõ célelõirányzat megnevezésével, a
rendelkezésre álló keretösszeget,

c) a pályázati felhívást kiíró Tanács megnevezését,
címét,

d) közremûködõ szerv igénybevétele esetén annak
megnevezését, címét,

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

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

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

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

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

idejét,
k) a pályázat befogadásának feltételeit, a befogadásról

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

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

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

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

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

szempontjából fontos, egyéb szakmai elemeket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pontját.

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

A pályázatok benyújtása, befogadása

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nyezett nem vagy nem megfelelõen tesz eleget.

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

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

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

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

A pályázat értékelése, döntéshozatal

5. §

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

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

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

a) a települések összefogásával megvalósuló fejleszté-
seket,

b) a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggõ fejleszté-
seket,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A pályázati rendszerrel, az elbírálással és a pályá-
zati célok megvalósulásával kapcsolatban a miniszter tájé-

1764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/37. szám



koztatást kérhet a Tanácstól, valamint a Kincstártól, a tájé-
koztatás megadására legalább 5 munkanapot kell biztosí-
tani.

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

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

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

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

Pályázati díj

6. §

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

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

falak és földcsuszamlások megelõzõ jellegû veszélyelhárí-
tása alcélra, továbbá

b) a vis maior keretre támogatási kérelmet benyújtó,
valamint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A támogatás formája

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saját forrás mértéke, többlettámogatás lehetõsége

8. §

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

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

alább 10%,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fejlesztés megkezdése

9. §

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

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

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

c) a fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az
elsõ pénzátadás napját,

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

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

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

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

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

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

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

Szerzõdéskötés

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) a fejlesztés mûszaki tartalmát naturális mutatókkal
együtt,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A támogatás folyósítása

11. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. §

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

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

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

Elszámolható költségek

13. §

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

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

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

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

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

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

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

A támogatás visszavonása, visszafizetése

14. §

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

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

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

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

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

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

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

alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni az elõ-
irányzat javára.

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

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

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

15. §

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

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

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

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

III. FEJEZET

A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK
PÁLYÁZATI RENDSZER ELÕIRÁNYZATAINAK

PROGRAMSPECIFIKUS SZABÁLYAI

A HÖF CÉDE keret programspecifikus szabályai

17. §

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

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

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

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

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

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

b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának
javítását eredményezõ fejlesztések;

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

se szûrõmezõk, vízminõségvédelmi tározók, hordalékfogó
mûtárgyak építése által.

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

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

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

A HÖF TEKI keret programspecifikus szabályai

18. §

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

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

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

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

konstrukciója,
cc) önkormányzati tulajdonban lévõ közterületi illem-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

befejezést követõ vagyon és üzemeltetési kötelezettség té-
rítésmentes átadásával.

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

A LEKI keret programspecifikus szabályai

19. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1772 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/37. szám



A TEUT keret programspecifikus felhasználási
szabályai

20. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) A pályázatot a felújítási munkákra vonatkozó tételes
árajánlat (mérnökár) alapján kell benyújtani. A támogatás fi-
nanszírozását csak a (munkanemeket mennyiség és költség-
elemek szerinti bontásban tételesen tartalmazó) kiviteli, vagy
vállalkozási szerzõdés szerint – szükség esetén – módosított
támogatási szerzõdés alapján lehet megkezdeni.

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

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

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

A decentralizált vis maior keret programspecifikus
szabályai

21. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. §

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

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

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

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

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

d) mûszaki szakértõ által készített nyilatkozat, amely
tartalmazza:

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

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

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

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

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

fa) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítás-
sal rendelkezik,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A többcélú kistérségi társulás az (1) bekezdésben meg-
határozottnál magasabb mértékû támogatást igényelhet, illet-
ve a Tanács magasabb mértékû támogatást nyújthat abban az
esetben, ha a társulás a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. mellékletében szereplõ kistérségben jött létre.

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

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

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

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

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

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

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

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

24. §

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

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

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

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

IV. FEJEZET

A VIS MAIOR TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁNAK
SZABÁLYAI

25. §

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

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

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

a) az önkormányzat, illetve társulás kérelmének egy
példányát,

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

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

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

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

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

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

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

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

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKNAK MINÕSÜLÕ
INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

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

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

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

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

VI. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

27. §

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

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

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

c) a 2007. december 31-ét követõen bejelentett vis maior
események esetében e rendelet szabályait kell alkalmazni az-
zal, hogy a Tanácsnak a 21. § (5) bekezdése szerinti helyszíni
felülvizsgálatot legkésõbb 2008. március 31-éig kell elvégez-
nie. A továbbiakban az e rendelet szerinti szabályokat kell al-
kalmazni,

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

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

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. §

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

(2) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támo-
gatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék
felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.)
Korm. rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévõ eljárásokban alkalmazni kell.

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

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

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

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

Millió forintban

Régió HÖF TEKI HÖF CÉDE

Dél-Alföld 1110,8 483,3

Dél-Dunántúl 815,7 889,4

Észak-Alföld 1445,4 668,6

Észak-Magyarország 1062,0 860,1

Közép-Dunántúl 318,9 578,2

Közép-Magyarország 22,6 684,2

Nyugat-Dunántúl 259,6 871,2

Összesen 5035,0 5 035,0

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

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

alaptámogatási mértékek és a területi alapon nyújtható emelt szintû támogatások mértéke

Alaptámogatási mérték támogatási programonként:

TEUT 50%

HÖF CÉDE 60%*

HÖF TEKI 70%*

LEKI 80%

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

Támogatási program:
Többlettámogatási

mérték
Emelt szintû támogatási

mérték

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

HÖF CÉDE
311/2007. Korm. rendelet alapján

Nem kedvezményezett kistérség 0% 60%*

Hátrányos helyzetû kistérségek +10% 70%*

Leghátrányosabb helyzetû kistérségek +20% 80%*

Átmenetileg kedvezményezett kistérségek +10% 70%*

Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek +10% 70%*

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

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

HÖF TEKI:
311/2007. Korm. rendelet alapján

Hátrányos helyzetû kistérségek 0% 70%*

Leghátrányosabb helyzetû kistérségek +10% 80%*

Átmenetileg kedvezményezett kistérségek 0% 70%*

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

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

LEKI
311/2007. Korm. rendelet alapján

Leghátrányosabb helyzetû kistérségek 0% 80%

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

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

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

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

1. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:

2. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás címe:

3. Kapcsolattartó neve:

4. Telefon: Fax:

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

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

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

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

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

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

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

1. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:

2. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás címe:

3. Kapcsolattartó neve:

4. Telefon: Fax: e-mail:

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

6. Vis maior esemény írásos bejelentésének idõpontja:

Helyreállítás költségigénye:
Helyreállítás kezdési határideje:
Helyreállítás befejezési határideje:

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

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

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

P. H.

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

Veszélyeztetettségi kategóriák

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

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

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

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

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

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

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

A forrás megjelölése: DECENTRALIZÁLT VIS MAIOR KERET

VIS MAIOR TARTALÉK KERET

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

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

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

Sorszám Megnevezés

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

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás KSH kódja:

3. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:

4. Az önkormányzat településtípusa:

5. A vis maior esemény megnevezése:

6. A jelzett igény: forint

7. A támogatás összesen: forint

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

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

P. H.

......................................................................
a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
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A Kormány tagjainak
rendeletei

Az oktatási és kulturális miniszter
6/2008. (III. 5.) OKM

rendelete

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a
Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény
10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:

1. §

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép, továbbá a következõ (2) bekezdés-
sel egészül ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés
számozása (3) bekezdésre módosul:

„19. § (1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati
célokat, a pályázók körét, a támogatás felhasználási jogcí-
mét, a pályázó részére elõírt saját forrás mértékét, a pályá-
zat kötelezõ tartalmi elemeit és mellékleteit, a pályázatok
beérkezési határidejét, az elbírálás szempontjait és egyéb,
a pályázók számára fontos tájékoztató adatokat. A támoga-
tás mértékének vagy összegének felsõ határát a pályázati
felhívás esetenként tartalmazza.

(2) Az igénybe vehetõ támogatás mértéke nem halad-
hatja meg az elszámolható költségek 100%-át és az (1) be-
kezdésben meghatározott mértéket, illetve összeget. E ren-
delet alkalmazásában az elszámolható költségek köre a
Tv. 7. §-ában foglalt támogatási célok megvalósítása során
közvetlenül felmerülõ, igazoltan e célra fordított költ-
ségek.”

2. §

Az R. 20. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[A pályázatnak tartalmaznia kell:]
„g) a pályázó hozzájárulását, hogy a Kincstár keretében

mûködõ, alapvetõen pénzügyi szemléletû megfigyelõ
rendszerhez, az OTMR-hez a jogszabályban meghatáro-
zott döntéshozók, elõirányzat-kezelõk, Monitoring bizott-

ságok tagjai a támogatásban részesülõ adataihoz hozzáfér-
hessenek.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásáról szóló 6/2004. (II. 20.) NKÖM
rendelet, valamint annak módosításáról szóló 6/2006.
(II. 28.) NKÖM rendelet.

(2) A Nemzeti Kulturális Alapból támogatást nyújtani
2012. szeptember 30. napjáig lehet.

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

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

rendelete
a helyi önkormányzatok részére a hivatásos

önkormányzati zenekarok és énekkarok mûködésére
adható 2008. évi támogatások igénybevételének

rendjérõl

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

1. §

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

(2) E rendelet alkalmazásában hivatásos önkormányzati
zenekar és énekkar (a továbbiakban együtt: együttesek) a he-
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lyi önkormányzat által létrehozott és fenntartott költségvetési
szervként mûködõ együttes, továbbá a helyi önkormányzat
által alapított és kizárólagos tulajdonában lévõ, és a helyi ön-
kormányzattal közhasznú megállapodást kötött közhasznú
vagy nonprofit társasági formában mûködõ szervezet, vala-
mint az olyan önálló jogi személyiségû hivatásos együttes,
amellyel vagy amelynek fenntartójával annak mûködtetésére
a helyi önkormányzat 2007. szeptember 1-je elõtt megkötött,
hosszú távú – legalább 5 éves – közszolgáltatási szerzõdés-
sel rendelkezik.

2. §

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

a) amelynek alaptevékenysége komolyzenei mûvek
elõadása,

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

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

3. §

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

4. §

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

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

5. §

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

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

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

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

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

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

f) a 2007-ben elnyert támogatás felhasználásáról szóló,
az együttesnek a helyi önkormányzathoz benyújtott szak-
mai beszámolójának másolata.

(2) Az igénybejelentéshez csatolni kell az igénylõ aláírt
nyilatkozatát:

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

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

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

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

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

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

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

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

6. §

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

7. §

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

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

8. §

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

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat a támogatást
vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a
megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatások
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást a

központi költségvetés javára köteles visszafizetni. A jog-
talanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat a
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû ka-
matot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés
napjáig.

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

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

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

9. §

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

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

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.  - 

10.
11.

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

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

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

A)

Adatlap önkormányzatok által fenntartott/támogatott  hivatásos zenekarok számára

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

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

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

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi nagyzenekari hangversenyek száma 

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

A külföldi  nagyzenekari hangversenyek száma

Az együttes színházi szolgálatainak száma

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

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

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

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma
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FIGYELEM! A kitöltend  cellába bet ket és egyéb írásjeleket ne írjanak. Minden számot a teljes helyi értékkel jelöljenek.

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt

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

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

 Egyéb költségvetési forrás

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

Az adott naptári évben (2008.)

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.  - 

10.
11.

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

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

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

Meghívott magyar vendégm vészek fellépéseinek száma

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma

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

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

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

A külföldi hangversenyek száma

Az együttes színházi szolgálatainak száma

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

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

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi hangversenyek száma

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

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

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

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

B)

Adatlap a helyi önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos kamarazenekarok számára
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Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg 
Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva

 Egyéb költségvetési forrás

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

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

Az adott naptári évben (2008.)

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

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

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

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

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

C)

Adatlap a helyi önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos énekkarok számára

Meghívott magyar vendégm vészek fellépéseinek száma

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma

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

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

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

A külföldi fellépések száma

Az együttes színházi szolgálatainak száma

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

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

Az együttes m vészi munkaköreiben foglalkoztatott összes m vész száma

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

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

Az együttesben állandó m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben részmunkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott m vészek száma (pl. számlaadók)
Szakirányú fels fokú végzettséggel rendelkez , m vészeti munkakörben foglalkoztatott m vészek száma
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Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg 
Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva

 Egyéb költségvetési forrás

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt

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

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

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

Az adott naptári évben (2008.)

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg
Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva 
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint

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

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

módosításáról

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

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

1. §

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

2. §

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

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

miniszter miniszter

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

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

Ügyk.
szám

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

511 Választási jegyzõkönyvek (szavazóköri és eredmény-
jegyzõkönyvek) elsõ eredeti példánya

0 0 0 0 0 0 *90 nap

512 Választási jegyzõkönyvek (szavazóköri és eredmény-
jegyzõkönyvek) második eredeti példánya

0 0 0 0 0 0 5

513 Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek
megállapítása

0 0 0 0 0 0 15

514 Választási szervek (választási irodák, választási bizott-
ságok) létrehozása és tevékenysége

0 0 0 0 0 0 15

515 Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelen-
tõségû ügyek

2 2 2 2 2 2 –

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



III. rész HATÁROZATOK

Az Országgyûlés határozatai

Az Országgyûlés
17/2008. (III. 5.) OGY

határozata

a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk
Fórumáról*

Az Országgyûlés a Kárpát-medencében élõ magyar
nemzeti közösségek törvényhozóit, az Európai Parlament-
ben mandátummal rendelkezõ magyar képviselõket, vala-
mint a delegált országgyûlési képviselõket a magyar–
magyar együttmûködés keretében 2004. szeptember
10. óta tömörítõ szervezetrõl – Kárpát-medencei Magyar
Képviselõk Fórumáról (a továbbiakban: KMKF) – az
alábbiak szerint rendelkezik:

1. §

Különös figyelemmel arra, hogy
– a KMKF tevékenysége elõsegítette a magyar–

magyar kapcsolatok megerõsítését, a kárpát-medencei ma-
gyar közösségek választott képviselõi közötti párbeszédet;

– Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia
európai uniós csatlakozásával a magyarság nagy része az
Unió polgárává vált; az utóbbi években felgyorsult Hor-
vátország csatlakozási folyamata és megnyílt Szerbia táv-
lati integrációs perspektívája is. Ennek következménye-
ként az európai integrációs folyamat különbözõ szinteken
és eltérõ fázisokban ma már a kárpátaljai magyarság kivé-
telével a Kárpát-medence minden magyar közösségére ki-
terjed, ami új lehetõségeket és új eszközöket biztosít a
nemzetpolitikai érdekérvényesítés számára;

– az uniós csatlakozás teremtette új helyzet kihat az Or-
szággyûlés határon túli kisebbségeket érintõ törvényalko-
tási tevékenységére is, ezért szükségessé válik a kár-
pát-medencei magyar közösségek választott képviselõi
közötti együttmûködés megerõsítése;

– a Kárpát-medencében élõ magyarság Európai Unión
kívül élõ közösségeinek, valamint országainak integrációs
törekvésének támogatása és ezen közösségek kapcsolat-
tartásának megkönnyítése kiemelt jelentõségû, ami foko-
zott felelõsséget ró az Országgyûlésre,
a KMKF-et az Országgyûlés saját állandó intézményének
tekinti.

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. március 3-i ülésnapján fogadta el.

2. §

A KMKF támogatja az Országgyûlést a határon kívül
élõ magyarokkal kapcsolatos, Alkotmányból adódó fel-
adatai ellátásában. A KMKF elnöke az Országgyûlés elnö-
ke, szervezetét és mûködését a KMKF által elfogadott
statútum szabályozza.

3. §

Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy
– támogassa a KMKF testületeinek mûködését a szük-

séges információk rendelkezésre bocsátásával,
– rendszeresen tájékoztassa a KMKF testületeit a hatá-

ron túli magyar nemzeti közösségekkel kapcsolatos lépé-
seirõl.

4. §

A KMKF feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fe-
dezetet az Országgyûlés költségvetésében kell biztosítani.

5. §

Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.

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

Béki Gabriella s. k., Dr. Hende Csaba s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
18/2008. (III. 5.) OGY

határozata
a Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységérõl szóló

jelentés elfogadásáról*

Az Országgyûlés a Kábítószerügyi eseti bizottság tevé-
kenységérõl szóló jelentést elfogadja.

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

Béki Gabriella s. k., Dr. Hende Csaba s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. március 3-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés
19/2008. (III. 5.) OGY

határozata

az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban
feltárt visszaélések megakadályozásához,
az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység

visszaszorításához szükséges
további kormányzati intézkedésekrõl szóló

53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt
feladatok teljesítésérõl szóló beszámoló

elfogadásáról*

1. Az Országgyûlés elfogadja az ingatlanokkal, bérla-
kásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályo-
zásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység vissza-
szorításához szükséges további kormányzati intézkedé-
sekrõl szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt
feladatok teljesítésérõl szóló beszámolót.

2. Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt
visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakás-
maffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további
kormányzati intézkedésekrõl szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY
határozat hatályát veszti.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

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

Béki Gabriella s. k., Dr. Hende Csaba s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. március 3-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány határozatai

A Kormány
1013/2008. (III. 5.) Korm.

határozata

az Új Tulajdonosi Program Szakmai
és Társadalmi Tanácsáról

1. A Kormány annak érdekében, hogy az Új Tulajdono-
si Program (a továbbiakban: Program) a lehetõ legmaga-
sabb szintû szakmaisággal, illetve a társadalmi szerveze-
tek véleményének figyelembevételével kerüljön kidolgo-
zásra, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdése alapján létre-
hozza az Új Tulajdonosi Program Szakmai és Társadalmi
Tanácsát (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács jelentésben tájékoztatja a Kormányt a
Program részletes tartalmának meghatározására, a Prog-
ram megvalósításával összefüggõ szabályozás tartalmára,
illetve az ahhoz szükséges egyes intézkedésekre vonatko-
zó javaslatairól.

3. A Tanács elnökét és más tagjait, valamint állandó
meghívottjait a miniszterelnök kéri fel.

4. A Tanács tagjai és ülésének állandó meghívottjai – a
jogszabályok megtartásával – jogosultak a Tanács munká-
jával összefüggõ, illetve a Tanács munkájához szükséges
valamennyi dokumentumba betekinteni.

5. A Tanács megbízatása 2008. április 30-ig szól.

6. A Tanács munkájának feltételeit a Miniszterelnöki
Hivatal biztosítja.

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és 2008. május 1-jén hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Szlovák Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetése

Az Országos Szlovák Önkormányzat közgyûlésének
23/2008/KGY (febr. 27.) számú határozata alapján

BEVÉTELEK

Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) állami támogatás 89 400 000

OSZÖ saját bevétel 2 000 000

OSZÖ nyitó pénzeszköz 7 312 198

OSZÖ állami céltámogatás 9 000 000

OSZÖ összes bevétele 107 712 198

OSZÖ intézményei állami és normatív támogatása 595 054 692

OSZÖ intézményei saját bevétele 44 271 277

OSZÖ intézményei pályázati bevételei 8 111 300

OSZÖ intézményei nyitó pénzeszköze 62 667 948

OSZÖ intézményei – fenntartó által biztosítandó összeg 104 579 000

OSZÖ intézményei összes bevétele 814 684 127

FORRÁSOK ÖSSZESEN 922 396 325

KIADÁSOK

Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) személyi juttatások 57 639 100

OSZÖ munkáltatói járulékok 11 396 312

OSZÖ dologi kiadások 34 468 588

OSZÖ beruházási kiadások 3 000 000

OSZÖ általános tartalék 1 208 198

OSZÖ mûködési kiadásai összesen 107 712 198

OSZÖ intézményei személyi juttatásai 429 950 206

OSZÖ intézményei munkáltatói járulékai 134 466 176

OSZÖ intézményei dologi kiadásai 236 792 745

OSZÖ intézményei felhalmozási kiadásai 10 500 000

OSZÖ intézményei általános tartaléka 5 975 000

OSZÖ intézményei mûködési kiadásai összesen 814 684 127

KIADÁSOK ÖSSZESEN 922 396 325

Riba Etelka s. k.,
elnökhelyettes
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.0688 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

CD-Cég köz löny

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,
 heti rend sze res ség gel meg je le nõ  lap le mez for má tum ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl elõ fi zet he tõ. Az éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 141 696 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los lap ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2008. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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08.0688 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


