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II. Törvények

2010. évi LXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény
módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló, 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési

törvény) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2010. évi

a) bevételi fõösszegét 12 668 492,7 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 13 532 803,8 millió forintban,

c) hiányát 864 311,1 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Költségvetési törvény 14. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság 9357,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára

– beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeket is –, február 20-tól július 20-ig havonta 600,0 millió

forintot, valamint augusztus 20-tól december 10-ig havonta 838,0 millió forintot, továbbá december 20-ig

1567,1 millió forintot.

(3) A Magyar Energia Hivatal 1116,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára,

havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december

hónapban 10-ei befizetési idõpontra.

(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal 319,3 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára,

havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december

hónapban 10-ei befizetési idõpontra.”

3. § A Költségvetési törvény 14. §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 5000,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára

szeptember 30-ai befizetési idõpontra.”

4. § (1) A Költségvetési törvény 1. számú melléklet I. Országgyûlés fejezet

a) 7. Pártok támogatása cím, 1. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása alcím, 1. Magyar Szocialista

Párt jogcím-csoport kiadási elõirányzata 655,9 millió forintra, 2. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség jogcím-

csoport kiadási elõirányzata 870,1 millió forintra, 3. SzDSz – A magyar liberális párt jogcím-csoport kiadási

elõirányzata 0 millió forintra, 4. Magyar Demokrata Fórum jogcím-csoport kiadási elõirányzata 0 millió forintra,

5. Kereszténydemokrata Néppárt jogcím-csoport kiadási elõirányzata 213,4 millió forintra, a 2. Országos listán

mandátumot nem szerzett pártok támogatása alcím, 4. MIÉP – Jobbik a harmadik út jogcím-csoport kiadási

elõirányzata 15,8 millió forintra változik.

b) 7. Pártok támogatása cím, 1. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása alcím kiegészül a 6. Jobbik

Magyarországért Mozgalom – Párt jogcím-csoporttal, melynek kiadási elõirányzata 222,1 millió forint, valamint

a 7. Lehet Más a Politika jogcím-csoporttal, melynek kiadási elõirányzata 123,6 millió forint.

c) 7. Pártok támogatása cím, 2. Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása alcím kiegészül

az 5. SzDSz – A magyar liberális párt jogcím-csoporttal, melynek kiadási elõirányzata 108,8 millió forint, valamint

a 6. Magyar Demokrata Fórum jogcím-csoporttal, melynek kiadási elõirányzata 116,2 millió forint.

d) 6–8. cím összesen kiadási elõirányzata 3696,8 millió forintra, az I. fejezet összesen kiadási elõirányzata

75 665,0 millió forintra változik.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Költségvetési törvény 1. számú melléklet XLII. A központi költségvetés fõ bevételei fejezet, 5. Költségvetési

befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím bevételi elõirányzata 28 981,1 millió forintra, a XLII. fejezet

összesen bevételi elõirányzata 6 378 272,1 millió forintra, a központi alrendszer összesen kiadási elõirányzata

13 532 803,8 millió forintra, bevételi elõirányzata 12 668 492,7 millió forintra, a központi alrendszer egyenlege

–864 311,1 millió forintra változik.

5. § E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. § Hatályát veszti a Költségvetési törvény 54. § (1)–(3) bekezdése.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi LXXVII. törvény
az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi

CIX. törvény 50. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) E törvény 30. §-a és 51. § (10) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba, azzal, hogy

a) az Ebktv. 63/A. § (5) bekezdését 2010. október 1-jétõl kell alkalmazni,

b) az Ebktv. 63/A. § (6)–(7) bekezdését a 2011. december 31-ét követõen meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek

az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggõ módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény 38. § (3) és

(4) bekezdése.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2010. (VII. 21.) KIM rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán
történõ végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésének a) és c)–f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

f) pontjában meghatározott feladatkör alapján a következõket rendelem el:

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ végrehajtásáról

szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Az OEVI]

„d) az ajánlószelvényeket – az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB)

döntésének elõkészítése érdekében – a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkezõ

nagykorú polgárok nyilvántartása alapján ellenõrzi; az ellenõrzés kiterjed arra, hogy

da) az ajánlószelvény eredeti-e,

db) az ajánlószelvény teljes körûen ki van-e töltve,

dc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

dd) egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival,

de) a választópolgár lakóhelye abban az országgyûlési egyéni választókerületben van-e, ahol jelöltet ajánlott,

df) a polgár választójogosult-e,

dg) a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több jelöltet is, illetõleg egy jelöltet többször,”

2. § Az R. a 23. §-t követõen a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET

Idõközi választás

23/A. § Az idõközi választáson – az e Fejezetben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell

a) az I. Fejezet rendelkezéseit a 2. § g) pontja, a 3. § (2) bekezdés b)–t) pontja, valamint a 4. § kivételével,

b) a II. Fejezet rendelkezéseit a 6. § (1) bekezdésének j) pontja és (2) bekezdésének f), o)–r), w) és x) pontja, a 7. §

(1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 8. § (1) bekezdés d) és e) pontja kivételével,

c) a III. Fejezet rendelkezéseit,

d) a IV. Fejezet rendelkezéseit a 13. § b), c) és f) pontja, valamint a 15. § b) pontja kivételével,

e) a 20. § (1) bekezdésének e) pontját, a 21. § (1) bekezdésének a), d), e) és h)–j) pontját, (2) bekezdésének a) és

f)–j) pontját, a 22. § e) és f) pontját, a 23. § (1) bekezdésének b), c) és k) pontját.

23/B. § (1) Ha a HVI vezetõje a névjegyzéket papíron vezeti, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint

a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával a választás elsõ

fordulóján választójoggal rendelkezõk névjegyzékét a szavazást megelõzõ 46. napig 2 példányban (ezek közül a HVI

vezetõjének példánya, amely a szavazókörbe kerül, tartalmazza a személyi azonosítót, a közszemlére kerülõ példány

nem), a választás második fordulóján választójoggal rendelkezõk névjegyzékét ezzel egy idõben, 1 példányban (amely

tartalmazza a személyi azonosítót) készíti vagy készítteti el.

(2) A HVI vezetõje a választás elsõ fordulójának névjegyzékén azon polgárok adatait, akik csak a két forduló között

válnak nagykorúvá, áthúzva, a nagykorúság késõbbi elérésére történõ utalással tünteti fel.

(3) A közszemlére tételre kerülõ, személyi azonosítót nem tartalmazó névjegyzékrõl a Ve. 45. § (2) bekezdése szerinti

adatszolgáltatáshoz – a névjegyzékek továbbvezetésének megkezdése elõtt – a HVI másolatot készít.

(4) A HVI vezetõje a szavazást megelõzõ második nap 16 órát követõen a névjegyzéket lezárja, az utolsó oldalon

aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti.

23/C. § (1) Ha a HVI vezetõje a névjegyzéket helyi számítógépen vezeti, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás,

valamint a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával a választás
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elsõ fordulóján választójoggal rendelkezõk névjegyzékét 1 példányban, a második fordulóban választójoggal

rendelkezõk névjegyzékét ezzel egy idõben, ugyancsak 1 példányban a szavazást megelõzõ 46. napig készíti el és

nyomtatja ki, melyek nem tartalmazzák a választópolgárok személyi azonosítóját. A szavazókörökbe

a névjegyzékzáráskor nyomtatott, személyi azonosítót is tartalmazó névjegyzék kerül.

(2) A HVI vezetõje a választás elsõ fordulójának közszemlére kerülõ névjegyzékén azon polgárok adatait, akik csak a két

forduló között válnak nagykorúvá, áthúzva, a nagykorúság késõbbi elérésére történõ utalással tünteti fel.

(3) A közszemlére tételre kerülõ, személyi azonosítót nem tartalmazó névjegyzékrõl a Ve. 45. § (2) bekezdése szerinti

adatszolgáltatáshoz a HVI másolatot készít.

(4) A HVI vezetõje a szavazást megelõzõ második nap 16 órát követõen gondoskodik a névjegyzék szavazóhelyiségbe

kerülõ példányának kinyomtatásáról, a kinyomtatott névjegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel

hitelesíti.

23/D. § (1) A névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez a KEKKH a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok

jegyzékét a fõvárosi kerületek és a Pest megyei települések számára közvetlenül, a többi település számára a Kormány

általános hatáskörû államigazgatási szerve útján adja át. A HVI a jegyzék számítógépes átadását is igényelheti.

(2) A HVI vezetõje a személyi adatokban és lakcímekben bekövetkezett változásokkal, valamint a választójoggal nem

rendelkezõ polgárok adataiban bekövetkezett változásokkal a szavazást megelõzõ nap 16 óráig továbbvezeti

az elektronikus névjegyzéket vagy a kinyomtatott névjegyzék valamennyi példányát (az elsõ és a második fordulóra

szóló példányokat egyaránt).

(3) Ha a polgár elõzõ lakóhelye az OEVK területén kívül volt, a HVI vezetõje az illetékességi területén a névjegyzék

elkészítése után lakóhelyet létesítõ polgár választójogát a KEKKH útján ellenõrzi.

(4) A szavazás napján a HVI a jegyzõkönyvvezetõ megkeresésére a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenõrzi

azoknak a választópolgároknak az adatait, akiknek a személyazonosításra vagy lakcímigazolásra szolgáló

igazolványában szereplõ adatai eltérnek a névjegyzék adataitól.

(5) Ha a választópolgár a két választási forduló között lakcímet változtat, és korábbi lakcíme az idõközi választásban

érintett választókerületben volt, az új lakcím szerinti HVI vezetõje a szavazásra szolgáló lakcímigazolást ad ki

a választópolgár részére. Az OVI tájékoztatja a HVI-ket arról, hogy mely települések érintettek az idõközi választásban.

23/E. § (1) Az idõközi választásra valamennyi nyomtatványt helyben kell elkészíteni.

(2) A HVI vezetõje az F és a T jegyzéket papíron vezeti, az igazolást kézzel vagy helyi számítógéppel állítja ki.

(3) Az OEVI vezetõje gondoskodik a szavazólapok elõállításáról.

(4) AZ OEVI vezetõje haladéktalanul tájékoztatja a TVI és az OVI vezetõjét a választás elõzetes eredményére vonatkozó

tájékoztató adatokról.

(5) Az OEVI a TVI-n keresztül a szavazást követõ 30 napon belül továbbítja a szavazóköri és az eredményt megállapító

jegyzõkönyvek 1. példányát az OVI részére.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

4. § Az R. mellékletében foglalt táblázat a következõ 50. sorral egészül ki:

[Az országgyûlési képviselõk választásán használandó nyomtatványok]

„50. Jegyzék a névjegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt
választópolgárokról (T)

X X”

5. § Az R. melléklete az e rendelet mellékletét képezõ 50. mintával egészül ki.

6. § Az R. 6. § (3) bekezdésében a „regionális államigazgatási hivatalt, illetõleg annak kirendeltségét (a továbbiakban:

regionális államigazgatási hivatal)” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervét”

szöveg, az R. 16. § (2) bekezdésében a „regionális államigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános

hatáskörû államigazgatási szervének” szöveg lép.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Melléklet a 6/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

Melléklet 50. minta
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ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 
„T” JEGYZÉK 

a névjegyzékb l igazolás kiadása miatt törölt választópolgárokról 

Forduló:    Lapszám      

     egyéni 
választókerület A lapon szerepl  személyek száma     

 Megye/F város  

      számú 
szavazókör               

 Település/Kerület Szavazókör azonosítója 

Lapon 
belüli 

sorszám 

Névjegyzéken 
szerepl  
sorszám 

Személyi azonosító Családi és utóneve 

  
 

1. 
   

  
 

2. 
:   

  
 

3. 
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5. 
   

  
 

6. 
   

  
 

7. 
   

  
 

8. 
   

  
 

9. 
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelete
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati
képviselõk választása költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési
rendjérõl

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában

és 27. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) vezetõje felelõs a helyi önkormányzati képviselõk és

polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi

feladat- és költségtervének elkészítéséért. A feladat- és költségtervet a Közigazgatási és Elektronikus

Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) elnökének egyetértésével kell elkészíteni. A feladat- és

költségterv jóváhagyásáról a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban:

OEVI) és a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetõje, a Kormány általános hatáskörû államigazgatási

szervének a vezetõje és a KEKKH elnöke választási feladatai tekintetében

a) felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,

b) felelõs a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenõrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti és

mûködési szabályzatának megfelelõen – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek az elkülönített számviteli kezelésérõl.

2. § (1) A választás helyi és területi feladatai elõkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1–4. mellékletben

felsorolt tételek, normatívák szolgálnak.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a KEKKH által

megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint

a névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell figyelembe venni.

3. § (1) A miniszter a KEKKH és a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve részére a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium költségvetési fejezetén belüli elõirányzat-átcsoportosítással, a megfelelõ kiemelt elõirányzaton

biztosítja a választás pénzügyi fedezetét.

(2) A KEKKH a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t, az OEVI-t és a TVI-t megilletõ részét a TVI részére, az illetékes

fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalának pénzforgalmi számlaszámára folyósítja. A TVI a választások pénzügyi

fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megilletõ részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (körjegyzõség

esetén a körjegyzõség) pénzforgalmi számlaszámára folyósítja. A választásokra biztosított pénzügyi fedezet kiemelt

elõirányzatonkénti elszámolását a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, az 1–4. mellékletben meghatározott normatívák szerinti összeg

a szavazás napját megelõzõ 20. munkanapig elõlegként kerül folyósításra, illetve átadásra. A TVI a választások

pénzügyi fedezetének a HVI-t és OEVI-t megilletõ részét a választást megelõzõ 15. munkanapig folyósítja.

(4) A választás alábbi személyi juttatásainak folyósítására, illetve átadására csak a pénzügyi elszámolás elfogadását

követõen kerül sor az alábbiak szerint:

a) a HVI vezetõk személyi juttatásainak kifizetésérõl a TVI vezetõje a HVI pénzügyi elszámolásának elfogadásával

dönt, és haladéktalanul intézkedik a folyósításáról,

b) a TVI vezetõk személyi juttatásainak kifizetésérõl az OVI vezetõjének javaslatára a miniszter dönt; a személyi

juttatások fedezetét a KEKKH elnöke a döntést követõ 8 munkanapon belül folyósítja,

c) a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve vezetõi személyi juttatásainak kifizetésérõl az OVI

vezetõjének javaslatára a miniszter dönt, és intézkedik a fedezet rendelkezésre bocsátásáról.

(5) A miniszter dönt az OVI vezetõje, tagjai és a KEKKH elnöke választással kapcsolatos célfeladatainak meghatározásáról,

a célfeladat elvégzéséért járó céljuttatásról, és intézkedik annak kifizetésérõl.
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4. § (1) Az 1–4. mellékletben meghatározott normatív pénzeszközök felhasználása a következõk szerint történik:

a) a feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközöket (személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok és

a dologi kiadások) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás mûködési

rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni,

azonban személyi kiadásra e rendelet 1–4. melléklete szerinti normatívákat kell biztosítani,

b) többlettámogatást bizonylattal igazoltan különösen a szavazatszámláló bizottságba a szavazás napján bevont

póttagok számának növekedése, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 21. § (4) bekezdése

szerinti kiadások miatt lehet igényelni,

c) feladatelmaradás esetén az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve – ha

a feladatelmaradás ismertté válása elõtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak

maradványát vissza kell utalni,

d) többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó

különbözeteket,

e) a HVI, az OEVI, illetve a TVI többletkiadásainak és a c) pont szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve

kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetõje kezdeményezi az OVI vezetõjénél,

aki annak szakmai megalapozottságát megvizsgálja, és véleményével együtt 3 munkanapon belül megküldi

a KEKKH elnökének; a KEKKH elnöke dönt a kérelem elfogadásáról, amennyiben a kérelmet nem fogadja el,

döntésérõl – az OVI vezetõjének egyidejû tájékoztatásával – 3 munkanapon belül értesíti a TVI vezetõjét;

amennyiben a kérelem elbírálására a fenti határidõn belül nem kerül sor, a határidõ leteltét követõ napon

az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

(2) A KEKKH a jóváhagyott feladat- és költségterv központi forrásainak feladatok közötti átcsoportosítását az OVI

vezetõjének egyetértésével, a miniszter jóváhagyásával végezheti.

5. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési szerv

a számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról – ezen belül a többletköltségekrõl és

a feladatelmaradásról – feladatonként és választásonként számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás)

fõkönyvében a választási feladatokkal kapcsolatos szakfeladato(ko)n nyilvántartást vezet. A szakfeladaton meg kell

jeleníteni mind a kapott támogatásértékû bevételt, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A feladattípusú elszámolást e rendelet 1–4. mellékletében feltüntetett normatívák tekintetében az 5–11. mellékletek

szerint kell elkészíteni.

(3) A KEKKH a részére átadott elõirányzat felhasználásáról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti határidõben és módon számol el

a választással kapcsolatos szakfeladato(ko)n.

6. § (1) A HVI és az OEVI vezetõje – az 5. melléklet szerinti adattartalommal – feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetõje

részére a szavazás napját követõ 10 naptári napon belül. Az okmányirodával rendelkezõ HVI vezetõje az elszámolás

elkészítéséhez a pénzügyi elszámolást segítõ programot veszi igénybe.

(2) A TVI vezetõje – a pénzügyi elszámolást segítõ program igénybevételével – a KEKKH elnöke részére, a szavazás napját

követõ 45 naptári napon belül

a) elszámolást készít – a 6. melléklet szerinti adattartalommal – a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetrõl,

b) összesítõ elszámolást készít – a 7. melléklet szerinti adattartalommal – a HVI és OEVI vezetõinek és a saját

elszámolása alapján.

(3) A Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének vezetõje – a pénzügyi elszámolást segítõ program

igénybevételével, a 8. és 9. melléklet szerinti adattartalommal – feladattípusú elszámolást készít a KEKKH elnöke

részére a szavazás napját követõ 45 naptári napon belül.

(4) A miniszter a 10. melléklet szerinti adattartalommal elszámolást készít a KEKKH elnöke részére a központi kiadások

fedezetének felhasználásáról a szavazás napját követõ 45 naptári napon belül.

(5) A KEKKH elnöke az (1)–(4) bekezdésben foglalt elszámolások alapján a 11. melléklet szerinti adattartalommal összesítõ

elszámolást készít a miniszter részére a szavazás napját követõ 75 naptári napon belül.

7. § (1) A HVI és az OEVI pénzügyi ellenõrzését a TVI végzi a választást követõ 45 naptári napon belül. A TVI pénzügyi

ellenõrzését a KEKKH végzi. A KEKKH és a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének pénzügyi

ellenõrzését a miniszter végzi az éves ellenõrzési terv alapján.
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(2) A KEKKH a gazdálkodásról szóló szabályzataiban foglaltak szerint hajtja végre a központi feladatokhoz kapcsolódó

megrendeléseket és pénzügyi elszámolásokat.

(3) A HVI, az OEVI és a TVI vezetõje a választás pénzügyi ellenõrzésére a választási iroda tagjának ad megbízást.

(4) Az ellenõrzés során a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõírásait kell

alkalmazni.

8. § (1) A HVI és OEVI elszámolásának elfogadásáról a TVI vezetõje dönt.

(2) A TVI elszámolásának elfogadásáról a KEKKH elnöke dönt.

(3) A KEKKH és a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve elszámolásának, továbbá a választás összesítõ

elszámolásának az elfogadásáról a miniszter dönt.

(4) A többletköltségek fedezete az elszámolás elfogadását követõ 8 munkanapon belül kerül biztosításra a Kormány

általános hatáskörû államigazgatási szerve és a TVI részére. A többletköltségek fedezetét a TVI vezetõje további

8 munkanapon belül folyósítja a HVI és az OEVI részére.

(5) Az elszámolást készítõ szerv vezetõje az elszámolása elfogadását követõ 8 munkanapon belül tesz eleget visszafizetési,

illetve elõirányzat-átadási kötelezettségének.

9. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történõ

végrehajtásáról szóló 12/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet alapján biztosított pénzeszközökrõl e rendelet alapján a települési

kisebbségi önkormányzati képviselõk választására biztosított fedezettel együtt kell elszámolni az e rendeletben

rögzített szabályok szerint.

10. § A területi és országos kisebbségi önkormányzatok választásának, továbbá a területi és országos kisebbségi

önkormányzatok idõközi választásának tekintetében a rendeletben foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a HVI vezetõje a választást követõ 8 naptári napon belül elszámolást készít a TVI részére,

b) a TVI vezetõje a választást követõ 15 naptári napon belül elszámolást készít a KEKKH részére,

c) a KEKKH elnöke a választást követõ 30 naptári napon belül elszámolást és beszámolót készít a miniszter részére,

d) a HVI elszámolásának elfogadásáról a TVI vezetõje, a TVI elszámolásának elfogadásáról a KEKKH elnöke, a KEKKH

elszámolásának és beszámolójának elfogadásáról a miniszter dönt.

11. § Az idõközi választáson a rendeletben foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az idõközi választások pénzügyi fedezete az átadónál támogatásértékû mûködési kiadásként, az átvevõnél

támogatásértékû mûködési bevételként kerül biztosításra,

b) elõleg a HVI vezetõjének kérelmére és kizárólag a dologi kiadásokra biztosítható,

c) a HVI-t megilletõ támogatást a 4. mellékletben foglaltak szerint a miniszter utalja, közvetlenül az illetékes települési

önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyzõség esetén a körjegyzõség pénzforgalmi számlaszámára,

d) a feladattípusú elszámolás teljesítése során a pénzügyi elszámolást segítõ programot nem kell igénybe venni,

e) a TVI vezetõje a TVI-t megilletõ személyi juttatásokról a 4. mellékletben foglaltak alapján elszámolást készít,

f) a feladattípusú elszámolás teljesítése során a 7. mellékletet nem kell alkalmazni,

g) a TVI a HVI elszámolását – melyben a dologi kiadások és személyi juttatások tételeit is szerepeltetni

kell – a választás napját követõ 30 naptári napon belül ellenõrzi, jóváhagyja és a TVI elszámolásával együtt

kifizetésre felterjeszti a minisztérium részére,

h) a személyi juttatások normatíváinak folyósítására csak utólag, a pénzügyi elszámolás elfogadását követõen kerül sor,

i) a miniszternek az elszámolás elfogadásáról szóló döntését követõ 10 banki napon belül a minisztérium a személyi

juttatások és többletköltségek fedezetét átutalja az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala

(körjegyzõség esetén a körjegyzõség), illetve a fõvárosi, megyei önkormányzat hivatala pénzforgalmi számlaszámára.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk

választása költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM

rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása

Tételek és normatívák

Kód Jogcím
Normatíva

(Ft)

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.01. Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. Lakossági
tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja)
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

3 000

1.02. Egyéb kiadások a szavazás napján.

1.02.01. Kiadás szavazás napján szavazókörökben. Szavazókörökben telefon, fax, villamos
energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

6 000

1.02.02. Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló településeken és
körjegyzõségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal telefon, fax, villamos energia,
gépkocsihasználat, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

10 000

1.02.03. Kiadás szavazás napján körjegyzõségi HVI részére kapcsolódó településenként,
pótelõirányzat. Körjegyzõségi hivatal kapcsolattartása a településekkel,
gépkocsihasználat, telefon, fax kiadásai.

2 000

1.02.04. Választásnapi ellátás költsége szavazókörökben. 4 000

1.03. Választói névjegyzék és értesítõ szelvények elkészítése választópolgáronként.
Névjegyzék és értesítõ szelvény megszemélyesítése, nyomtatása, vágása,
csomagolása (a szükséges nyomtatványok beszerzési kiadása a Központi
kiadásoknál kerül megtervezésre).

10

1.04. Ajánlószelvények, értesítõk borítékolása és postázása, szórólapok kézbesítései
választópolgáronként. Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése,
lakcímváltozások kezelése, igazolások kiadása.

46

1.05. Választással összefüggõ egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben
készülõ nyomtatványok elõállítása, papír költsége.

9 000

2. Személyi juttatások

2.01. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.

2.01.01. Az SZSZB 3 választott tagjának 15 000 Ft/fõ díja a szavazókörökben. A szavazás
napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendõ, a szavazás lebonyolításával és a
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok.

45 000

2.01.02. Egyszavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának
15 000 Ft/fõ díja szavazókörönként, akik egyben ellátják az SZSZB feladatait is.
A szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendõ, a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok.

30 000

2.02. A szavazatszámláló bizottság mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ díja
szavazókörönként. A szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett
elvégzendõ adminisztratív feladatok.

15 000

2.03. A helyi választási iroda, nem jegyzõkönyvvezetõ tagjának személyi normatívája
15 000 Ft/fõ. Az iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg, feladatuk a
választás kitûzésétõl a jogerõs jegyzõkönyvi eredmény megállapításáig tart.
E normatíva a helyi választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehetõ
figyelembe (a település lakosságszámához, körjegyzõség esetén a körjegyzõség
összlakosságszámához viszonyítva):

–

2.03.01. – 1000 lakosig 3 tag 45 000

2.03.02. 1 001–5 000 lakosig 4 tag 60 000

2.03.03. 5 001–10 000 lakosig 5 tag 75 000

2.03.04. 10 001–20 000 lakosig 9 tag 135 000

2.03.05. 20 001–50 000 lakosig 13 tag 195 000

2.03.06. 50 001–100 000 lakosig 15 tag 225 000

2.03.07. 100 001 lakos felett 20 tag 300 000
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Kód Jogcím
Normatíva

(Ft)

2.04. HVB 3 választott tagjának 15 000 Ft/fõ tiszteletdíja több szavazókörös
településen.

45 000

2.05. HVI tag személyi normatívája körjegyzõségnél.
Körjegyzõség esetében a helyi választási irodának a normatíva tekintetében
figyelembe vehetõ tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fõvel
növekszik.

15 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.01. Munkaadókat terhelõ járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.

3.01.02. Választásnapi ellátás után fizetendõ járulék hatályos jogszabály szerint.

OEVK KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.21. OEVK-k dologi kiadásai.

1.21.04. Szavazatösszesítéssel összefüggõ egyéb dologi kiadások okmányirodai
feldolgozó központ részére, okmányirodánként. Szavazatösszesítés feladatai,
jegyzõkönyvek ellenõrzése, adatrögzítés, számítógépek és a hálózat
üzemeltetése, papír és számítástechnikai segédanyagok biztosítása.

30 000

2. Személyi juttatások

2.22. OEVI 20 tagjának 15 000 Ft/fõ díja. Feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg.
Tevékenysége a választás kitûzésétõl a jogerõs jegyzõkönyvi eredmény
megállapításáig tart.

300 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.02. Munkaadót terhelõ járulékok hatályos jogszabály szerint.

MEGYEI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.31. A választás lebonyolításának területi szinten jelentkezõ dologi kiadásai.

1.31.01. TVI dologi kiadásai OEVI-ként. 50 000

1.31.02. TVI dologi kiadásai megyénként. 250 000

1.31.03. TVB és TVI szavazásnapi kiadásai, megyénként. A szavazásnapi mûködés
biztosítása, kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, papír), jogorvoslatok
elbírálása.

60 000

1.32. Települések pénzügyi és logisztikai elszámolásához szükséges pénzügyi és
logisztikai rendszer mûködtetése megyénként.

100 000

1.33. TVI oktatási kiadásai. A TVI által a HVI vezetõk részére szervezett oktatás költségei,
távoktatáshoz kapcsolódó megyei szintû konzultációk szervezése (5000 Ft/HVI
vezetõ).

5 000

2. Személyi juttatások

2.31. Helyi választási iroda vezetõinek díja településtípusonként (körjegyzõség esetén
a körjegyzõséghez tartozó települések összlakosságszáma alapján). Feladatai a
választási iroda létrehozása, mûködtetése, választásszakmai felügyelete, választói
névjegyzék tartalmának jogi ellenõrzése. A választás lebonyolítása, szavazóköri
jegyzõkönyvek ellenõrzése, jegyzõkönyvek levéltárba helyezése.

2.31.01. –1 000 lakosig HVI vezetõi díj 22 000

2.31.02. 1 001–5 000 lakosig HVI vezetõi díj 27 000

2.31.03. 5 001–10 000 lakosig HVI vezetõi díj 32 000

2.31.04. 10 001–20 000 lakosig HVI vezetõi díj 44 000

2.31.05. 20 001–50 000 lakosig HVI vezetõi díj 65 000

2.31.06. 50 001–100 000 lakosig HVI vezetõi díj 80 000

2.31.07. 100 001 lakos felett HVI vezetõi díj 100 000

2.32. Körjegyzõség kapcsolt település(ek) utáni díja HVI vezetõ részére, kapcsolt
településenként. (A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása,
ellenõrzése.)

4 000
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Kód Jogcím
Normatíva

(Ft)

2.33. Irodavezetõ plusz díja OEVK székhely településen, OEVI-nként. Az OEVK
illetékessége szerinti szavazatösszesítéssel összefüggõ feladatok irányítása,
ellenõrzése, az ezekhez kapcsolódó informatikai rendszerek mûködtetésének
biztosítása.

30 000

2.34. TVB 3 választott tagjának 30 000 Ft/fõ tiszteletdíja. 90 000

2.35. A TVI tagjainak személyi normatívája összesen. A TVI vezetõjének döntése
alapján legalább 10, legfeljebb 20 TVI tag részére. A választási iroda feladatait a
Ve. 35–39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége a választás kitûzésétõl a jogerõs
jegyzõkönyvi eredmény megállapításáig tart.

500 000

2.36. TVI vezetõk helyetteseinek díja, megyénként.

2.36.01. TVI vezetõ helyettesének(einek) minimum 100 000 Ft/fõ díja. Az alábbi maximális
pénzösszeggel számolva.

400 000

2.37. TVI vezetõk díja, megyénként. 300 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.03. Munkaadókat terhelõ járulékok, hatályos jogszabályok szerint, megyénél.

KORMÁNY ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRÛ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVÉNEK KIADÁSAI

1. Dologi kiadások

1.41. Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve dologi kiadásainak
biztosítása.

1.41.02. Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének dologi kiadásai
megyénként, illetve fõváros. Dologi kiadások a választási eljárás 3 hónapjára. A
választás informatikai rendszereivel kapcsolatos feladatok ellátása, rendszer- és
felhasználói programok telepítése, tesztelése, oktatása, részvétel az országos
próbák, fõpróbák megtartásán. Kiszállások, sokszorosítás, szállítás, helyi és területi
PC Hotline.

500 000

2. Személyi juttatások

2.41. Megbízási szerzõdések a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének
kapacitás kiegészítésére, megyénként, illetve fõváros.

600 000

2.42. Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve vezetõinek díja,
megyénként, illetve fõváros.

150 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.04. Munkaadókat terhelõ járulékok, hatályos jogszabályok szerint, a Kormány
általános hatáskörû államigazgatási szervénél.

KÖZPONTI KIADÁSOK

2. Személyi juttatások

2.55. A választási bizottsági tagok díjazása.

2.55.01. A választási bizottság tagjainak távolléti díja [Ve. 21. § (4) bekezdés], igény szerint.

2.55.02. SZSZB póttagok 15 000 Ft/fõ díja több szavazókörös településeken,
szavazókörönként maximum 2 fõ tényleges igénybevétel alapján.

15 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.05. Munkaadókat terhelõ járulékok, hatályos jogszabályok szerint, központnál.
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2. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

Települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választása

Tételek és normatívák

Kód Jogcím
Normatíva

(Ft)

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.01. Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége kisebbségi szavazókörönként.
Lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja)
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

3 000

1.02. Egyéb kiadások a szavazás napján.

1.02.01. Kiadás a szavazás napján a kisebbségi szavazókörökben. Szavazókörökben
telefon, fax, villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

6 000

1.02.04. Választásnapi ellátás költsége szavazókörökben. 4 000

1.05. Választással összefüggõ egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben
készülõ nyomtatványok elõállítása, papír költsége.

9 000

1.07. Lakossági értesítés kisebbségi választásról, kisebbségi választópolgáronként. 46

2. Személyi juttatások

2.01. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.

2.01.01. Az SZSZB 5 választott tagjának 15 000 Ft/fõ díja. Szavazás napján 05 órától
22–24 óráig elvégzendõ, a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással
szavazatszámlálási feladatok.

75 000

2.02. Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ 15 000 Ft/fõ díja kisebbségi
szavazókörönként. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett
elvégzendõ adminisztratív feladatok.

15 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.01. Munkaadót terhelõ járulékok hatályos jogszabály szerint.

3.01.02. Választásnapi ellátás után fizetendõ járulék hatályos jogszabály szerint.

KÖZPONTI KIADÁSOK

2. Személyi juttatások

2.55. A választási bizottsági tagok díjazása.

2.55.01. A választási bizottság tagjainak távolléti díja [Ve. 21. § (4) bekezdés], igény szerint.

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.05. Munkaadókat terhelõ járulékok, hatályos jogszabályok szerint, központnál.
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3. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A területi és országos kisebbségi önkormányzati választás

Tételek és normatívák

Kód Jogcím
Normatíva

(Ft)

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.02. Kiadások a szavazás napján.

1.02.01. Kiadás a szavazás napján szavazókörökben településenként. 1 000

1.05. Választással összefüggõ egyéb dologi kiadások kisebbségenként.
Helyben készülõ nyomtatványok elõállítása, papír költsége stb.

750

2. Személyi juttatások

2.01. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.

2.01.02. Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 5000 Ft/fõ
díja szavazókörönként [Ve. 30. §, 31. § (1) és (2) bekezdés]. Szavazás napján
05 órától 20 óráig elvégzendõ feladatok.

10 000

2.04. HVB 3 választott tagjának 5000 Ft/fõ díja településenként. 15 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.01. Munkaadókat terhelõ járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.

MEGYEI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.31. A választás lebonyolításának területi (fõjegyzõ) szinten jelentkezõ dologi kiadásai.

1.31.02. TVI dologi kiadásai megyénként. A szavazásnapi mûködés biztosítása,
kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, papír), jogorvoslatok elbírálása.

100 000

2. Személyi juttatások

2.31. Helyi választási iroda vezetõinek díja. Feladatai a választási iroda létrehozása,
mûködtetése, választásszakmai felügyelete, elektori jegyzék tartalmának jogi
ellenõrzése. A választás lebonyolítása, ellenõrzése.

10 000

2.34. TVB 3 választott tagjának 10 000 Ft/fõ tiszteletdíja. 30 000

2.35. TVI 5 tagjának 10 000 Ft/fõ díja. A választási iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai
határozzák meg. Tevékenysége a választás kitûzésétõl a jogerõs jegyzõkönyvi
eredmény megállapításáig tart.

50 000

2.37. TVI vezetõk díja, megyénként. 50 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.03. Munkaadókat terhelõ járulékok megyénél, hatályos jogszabályok szerint.
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4. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

Idõközi helyi önkormányzati választás

Tételek és normatívák

Kód Jogcím
Normatíva

(Ft)

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.01. Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. Lakossági
tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja)
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

3 000

1.02. Egyéb kiadások a szavazás napján.

1.02.01. Kiadás szavazás napján szavazókörökben.
Szavazókörökben telefon, fax, villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

6 000

1.02.02. Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló településeken és
körjegyzõségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal telefon, fax, villamos energia,
gépkocsihasználat, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

10 000

1.02.03. Kiadás szavazás napján körjegyzõségi HVI részére kapcsolódó településenként,
pótelõirányzat. Körjegyzõségi hivatal kapcsolattartása a településekkel,
gépkocsihasználat, telefon, fax kiadásai.

2 000

1.02.04. Választásnapi ellátás költsége szavazókörökben. 4 000

1.03. Választói névjegyzék, értesítõ és ajánlószelvények elkészítése
választópolgáronként. Névjegyzék és értesítõ megszemélyesítése, nyomtatása,
vágása, csomagolása, mely tartalmazza a papír költségét is.

50

1.04. Értesítõk, ajánlószelvények kiküldése, a jegyzõk egymás közötti értesítése,
választópolgáronként. Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése,
lakcímváltozások kezelése, igazolások kiadása.

50

1.05. Választással összefüggõ egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben
készülõ nyomtatványok elõállítása.

9 000

1.56.01. Szavazólapok, boríték (választópolgáronként)

1.56.01.01. polgármesteri, fõpolgármesteri 14

1.56.01.02. egyéni listás, egyéni választókerületi 16

1.56.01.03. boríték (központosított közbeszerzés hatályos ára alapján)

1.56.01.04. jegyzõkönyvek (db) 60

2. Személyi juttatások

2.01. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.

2.01.01. Az SZSZB 3 választott tagjának 15 000 Ft/fõ díja a szavazókörökben. A szavazás
napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendõ, a szavazás lebonyolításával és a
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok.

45 000

2.01.02. Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának
15 000 Ft/fõ díja szavazókörönként, akik egyben ellátják az SZSZB feladatait is.
A szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendõ, a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok.

30 000

2.55.02. Szavazatszámláló bizottsági póttagok díja, több szavazókörös településen
jogszabály alapján, szavazókör (15 000 Ft/fõ) igény szerint.

2.02. Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ 15 000 Ft/fõ díja
szavazókörönként. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett
elvégzendõ adminisztratív feladatok.

15 000

2.03. A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája 15 000 Ft. Az iroda
feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg, feladatuk a választás kitûzésétõl
a jogerõs jegyzõkönyvi eredmény megállapításáig tart.
E normatíva a helyi választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehetõ
figyelembe (a település lakosságszámához, körjegyzõség esetén a körjegyzõség
összlakosságszámához viszonyítva):

2.03.01. –1 000 lakosig 3 tag 45 000

2.03.02. 1 001–5 000 lakosig 4 tag 60 000
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2.03.03. 5 001–10 000 lakosig 5 tag 75 000

2.03.04. 10 001–20 000 lakosig 9 tag 135 000

2.03.05. 20 001–50 000 lakosig 13 tag 195 000

2.03.06. 50 001–100 000 lakosig 15 tag 225 000

2.03.07. 100 001 lakos felett 20 tag 300 000

2.04. HVB 3 választott tagjának 15 000 Ft/fõ tiszteletdíja több szavazókörös
településen.

45 000

2.05. HVI tag személyi normatívája körjegyzõségnél.
Körjegyzõség esetében a helyi választási irodának a normatíva tekintetében
figyelembe vehetõ tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fõvel
növekszik.

15 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.01. Munkaadót terhelõ járulékok hatályos jogszabály szerint.

3.01.02. Választásnapi ellátás után fizetendõ járulék hatályos jogszabály szerint.

MEGYEI KIADÁSOK

2. Személyi juttatások

2.31. Helyi választási iroda vezetõjének díja a választással érintett választókerület
lakosságszáma alapján. Feladatai a választási iroda létrehozása, mûködtetése,
választásszakmai felügyelete, választói névjegyzék tartalmának jogi ellenõrzése.
A választás lebonyolítása, szavazóköri jegyzõkönyvek ellenõrzése jegyzõkönyvek
levéltárba helyezése.

2.31.01. –1 000 lakosig HVI vezetõi díj 22 000

2.31.02. 1 001–5 000 lakosig HVI vezetõi díj 27 000

2.31.03. 5 001–10 000 lakosig HVI vezetõi díj 32 000

2.31.04. 10 001–20 000 lakosig HVI vezetõi díj 44 000

2.31.05. 20 001–50 000 lakosig HVI vezetõi díj 65 000

2.31.06. 50 001–100 000 lakosig HVI vezetõi díj 80 000

2.31.07. 100 001 lakos felett HVI vezetõi díj 100 000

2.34. TVB 3 választott tagjának díja jogorvoslat esetén 15 000 Ft/fõ. 45 000

2.36. TVI vezetõk helyetteseinek díja.

2.36.03. TVI pénzügyi felelõsének díja, idõközi választásonként. 10 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.03. Munkaadókat terhelõ járulékok, hatályos jogszabályok szerint, megyénél.
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5. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

HVI/OEVI

Fõváros, megye:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Település megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

hozzá kapcsolódó települések megnevezése:

1.3. OEVK székhely település jelölése Igen/Nem:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg: T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. A települést, körjegyzõséget megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a település részére utalandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Utalandó összeg (2.4.–2.1.):

2.6. A területi választási iroda (idõközi választás esetén a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium) részére visszautalandó összeg:

L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Visszafizetendõ összeg (2.1.–2.4.):
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A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

HVI/OEVI

Fõváros, megye:

Település megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 (idõközi választás esetén 3) példányban

Kapja: 1 példányt a helyi választási iroda vezetõje

1 példányt a területi választási iroda vezetõje

idõközi választás esetén 1 példányt az OVI vezetõje
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6. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

TVI

Fõváros, megye illetve régió:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Szerv megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg: T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Utalandó összeg (2.4.– 2.1.):

2.6. A KEKKH részére visszautalandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Visszafizetendõ összeg (2.1.–2.4.):
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A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

TVI

Fõváros, megye:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke, idõközi választás esetén az OVI vezetõje
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7. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

Fõvárosi/megyei összesítõ

Fõváros/megye:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Település megnevezése:

1.2. Megye:

települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg: T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Utalandó összeg (2.4.–2.1.):

2.6. A KEKKH részére visszautalandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Visszafizetendõ összeg (2.1.–2.4.):

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 121. szám 22141



A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

Fõvárosi/megyei összesítõ

Fõváros, megye:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke
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8. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve

Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve

1. Tájékoztató adatok

1.1. Szerv megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg: T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Átadandó összeg (2.4.–2.1.):

2.6. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére visszaadandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Visszaadandó összeg (2.1.–2.4.):
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A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve

Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének vezetõje
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9. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

Összesítõ, a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve

Régió:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Település megnevezése:

1.2. Megye:

települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg: T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Átadandó összeg (2.4.–2.1.):

2.6. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére visszaadandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Visszaadandó összeg (2.1.–2.4.):
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A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

Összesítõ, a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szerve

Régió:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke
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10. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Választási kiadások elszámolási munkalapja KIM

Felügyeleti szerve:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Szerv megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

hozzá kapcsolódó települések neve:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg: F-N=T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Átadandó összeg (2.4.–2.1.):

2.6. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére visszaadandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Visszaadandó összeg (2.1.–2.4.):
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A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma

Választási kiadások részletezése KIM

Felügyeleti szerv

Szerv megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím Bizonylat

Személyi
juttatások

Munka-
adói

járulék

Dologi
kiadások
és intéz-

ményi
beruhá-

zások

Átlagbér Összesen
kód név száma tárgya

Összesen:
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A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Választási kiadás elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma

KIM

Felügyeleti szerv:

Szerv megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások és
intézményi
beruházá-

sok

Átlagbér Összesen
kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a szerv vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke
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11. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

Országos összesítõ

Országos összesen:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Település megnevezése:

1.2. Országos összesen:

települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

Körjegyzõség lakosságszáma:

1.5. Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:

1.6. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.7. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg: T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Az elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Átadandó összeg (2.4.–2.1.):

2.6. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére visszautalandó
összeg:

L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások:

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

Visszaadandó összeg (2.1.–2.4.):
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A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati

képviselõk …. . évi választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

Országos összesítõ

Országos összesen:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
és

felhalmo-
zási

kiadások

Átlagbér Összesen
kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 3 példányban

Kapja: 1 példányt az OVI vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke

1 példányt a Miniszter
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12. melléklet a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelethez

A választásokra biztosított pénzügyi fedezet kiemelt elõirányzatonkénti elszámolása

KEKKH

a Kormány általános hatáskörû
államigazgatási szerve, egyéb KIM szervek,

egyéb az államháztartási tv. hatálya alá tartozó
szervek

Egyéb az Áht. hatálya alá
nem tartozó szervek

Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Áht. hatálya alá
tartozó szervet
illetõ támogatás

Támogatásértékû
mûködési és
felhalmozási
kiadás központi
költségvetési
szervnek

Támogatásértékû
mûködési és
felhalmozási
bevétel központi
költségvetési
szervtõl

Tényleges
felhasználásnak
megfelelõen

TVI

TVI-k támogatása Támogatásértékû
mûködési kiadás
helyi
önkormányzatok-
nak és
költségvetési
szerveinek

Támogatásértékû
mûködési bevétel
központi
költségvetési
szervtõl

Tényleges
felhasználásnak
megfelelõen

Áht. hatálya alá
nem tartozó
szervet illetõ
támogatás

Mûködési célú
pénzeszköz-
átadás
államháztartáson
kívülre

Számviteli
törvény szerint

Tényleges
felhasználásnak
megfelelõen,
számviteli
törvény szerint

KEKKH TVI HVI

Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

HVI-k támogatása Támogatásértékû
mûködési kiadás
helyi önkormány-
zatoknak és
költségvetési
szerveinek

Továbbadási
(lebonyolítási)
célú mûködési
bevétel központi
költségvetési
szervtõl

Központi
költségvetési
szervtõl kapott
továbbadási
(lebonyolítási)
célú mûködési
kiadás

Támogatásértékû
mûködési bevétel
központi
költségvetési
szervtõl

Tényleges
felhasználásnak
megfelelõen
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 59/2010. (VII. 21.) OGY határozata
az Alkotmányelõkészítõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
50/2010. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Alkotmányelõkészítõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 50/2010. (VII. 6.) OGY

határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

dr. Bárándy Gergelyt (MSZP) és

dr. Gyüre Csabát (Jobbik)

a bizottság alelnökévé

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 19-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1154/2010. (VII. 21.) Korm. határozata
az Európai Unió Tanácsa 2011. elsõ félévi magyar elnöksége operatív feladatainak elõkészítéséért
és lebonyolításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány az Európai Unió Tanácsa 2011. elsõ félévi magyar elnöksége (a továbbiakban: EU-elnökség) operatív

feladatai elõkészítésének és lebonyolításának összehangolására – 2011. szeptember 30-ig terjedõ idõszakra – Robák

Ferencet kormánybiztossá (a továbbiakban: operatív EU-elnökségi kormánybiztos) nevezi ki.

2. Az operatív EU-elnökségi kormánybiztos

a) gondoskodik az EU-elnökség szervezési, logisztikai, operatív feladatainak ellátásáról,

b) gondoskodik az EU-elnökséggel összefüggõ szakmai kommunikációs feladatok kormányzati koordinációjáról és

ellenõrzi annak végrehajtását,

c) elõsegíti az EU-elnökségi tevékenység civil szférára történõ kiterjesztését,

d) felügyeli az EU-elnökség költségvetési, gazdálkodási feladatainak végrehajtását,

e) gondoskodik az a)–d) pontokban meghatározott feladatokkal kapcsolatos tárcaközi koordinációról.

3. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében

a) elõterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elõkészítõ testületek részére, szükség esetén

a Kormány intézkedését kezdeményezheti,

b) észrevételeket tehet a kormány-elõterjesztésekre, a jelentésekre, valamint a miniszteri rendeletek tervezeteire,
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c) a feladatkörét érintõ kormány-elõterjesztés tárgyalása esetén részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten,

d) a központi államigazgatási szervektõl, valamint az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szervektõl,

intézményektõl adatokat, információkat, elemzéseket kérhet.

4. A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban mûködõ titkárság

segíti. A titkárság állománya a Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium erre kijelölt köztisztviselõibõl áll.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 60/2010. (VII. 21.) ME határozata
az egyrészrõl az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészrõl az Európai Közösség
és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (Cotonou-i Megállapodás) második
módosított szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a külpolitikáért felelõs miniszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a külpolitikáért felelõs minisztert, vagy az általa kijelölt személyt az egyrészrõl az afrikai, karibi és

csendes-óceáni államok, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt

Partnerségi Megállapodás módosított szövegének – a jóváhagyás fenntartásával – történõ végleges megállapítására;

2. felhívom a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Cotonou-i Megállapodás módosított szövege végleges

megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a szerzõdés kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét

a szerzõdés végleges szövegének megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
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