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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete
a 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó 
támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási 
és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó 
támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási 
és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet módosítása

1. §  A 2007–2013 közötti programozási időszakban a  Szolidaritási programokból származó támogatások 
felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 
23/2012. (IV. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény 
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Szolidaritási programok alcím
a) 1. Európai Menekültügyi Alap jogcímcsoport,
b) 2. Integrációs Alap jogcímcsoport,
c) 3. Visszatérési Alap jogcímcsoport,
d) 4. Külső Határok Alap jogcímcsoport,
e) 5. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek jogcímcsoport, és
f ) 6. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék jogcímcsoport
[az a)–f ) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] felhasználására terjed ki.”

2. § (1) Az R1. 2. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. Európai Menekültügyi Alap: a „Szolidaritás és a  migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében 
a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (a továbbiakban: 
2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) létrehozott alap;
4. éves program: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as 
időszakra a  harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 
2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat (a  továbbiakban: 2007/435/EK tanácsi határozat) 19.  cikk 
(3)  bekezdése, a „Szolidaritás és a  migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a  2007–2013-as 
időszakra a  Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat (a  továbbiakban: 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) 23.  cikk (3)  bekezdése, valamint 
a  „Szolidaritás és a  migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a  2008–2013-as időszakra 
az  Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat (a továbbiakban: 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) 21. cikk (3) bekezdése szerinti éves 
programok;”

 (2) Az R1. 2. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15a. sürgősségi intézkedések: a 62. § a) pontjában megjelölt uniós határozatban meghatározott fellépések.”
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3. §  Az R1. 3–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Felelős Hatóság a miniszter által vezetett minisztérium – miniszter által kijelölt – szervezeti egységeiből áll.
(2) A Felelős Hatóság
a) ellátja a  2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27.  cikkében, a  2007/575/EK európai parlamenti 
és  tanácsi határozat 27.  cikkében, a  2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29.  cikkében és 
a 2007/435/EK tanácsi határozat 25. cikkében meghatározott feladatokat,
b) felel az előirányzatok terhére támogatott programok stratégiai, operatív és adminisztratív igazgatásáért,
c) kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal.
4. § (1) A Felelős Hatóságot a Felelős Személy irányítja.
(2) A Felelős Személyt a miniszter nevezi ki.
5. § (1) A Hitelesítő Hatóság a miniszter által vezetett minisztériumnak a miniszter által a kiadásigazoló nyilatkozat 
Európai Bizottsághoz való benyújtását megelőző igazolására kijelölt, a  Felelős Hatóságtól független szervezeti 
egysége.
(2) A  Felelős Hatóság ellátja a  2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29.  cikkében,  
a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat 31. cikkében és a 2007/435/EK tanácsi határozat 27. cikkében meghatározott feladatokat.
6. § (1) Az Ellenőrzési Hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el.
(2) Az  Ellenőrzési Hatóság felelős az  irányítási és kontrollrendszer hatékony működésének vizsgálatáért, és ellátja 
a 44. § és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.”

4. §  Az R1. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § A  projektek kiválasztása nyílt, egyszerűsített vagy zárt kétfordulós kiválasztási eljárás keretében, sürgősségi 
intézkedések esetén támogatási kérelem alapján történik.”

5. §  Az R1. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  támogatási kérelem benyújtása esetén a  (3)  bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy a  támogatási kérelem 
a (3) bekezdés c), e) és i) pontjában foglaltak helyett a támogatás igénylőjének az Áht. 50. § (1) bekezdésének való 
megfelelésére vonatkozó nyilatkozatát tartalmazza.”

6. §  Az R1. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A pályázati kiírás közzétételének időpontját a Felelős Személy határozza meg.”

7. §  Az R1. 17. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatási kérelem alapján a Felelős Személy dönt a projekt támogatásáról vagy elutasításáról.”

8. §  Az R1. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a  támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az  Ávr. 
72.  §-ában és az  eljárás második fordulójában előírt dokumentumokat a  végső kedvezményezett határidőre 
benyújtsa, azt a Felelős Hatóság elfogadja és a Felelős Személy jóváhagyja.”

9. §  Az R1. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  igényelt előleget és végső egyenleget a  Felelős Hatóság nyílt kiválasztási eljárás esetén a  végső 
kedvezményezett által nyitott fizetési számla javára teljesíti, továbbá a költségvetési szerv végső kedvezményezett 
számlájára a  projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számla 
összegét a szerződésszerű és igazolt teljesítés alapján teljesíti a támogatási szerződésben foglaltak szerint.”

10. § (1) Az R1. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás a  támogatási szerződésben meghatározott feltételek teljesítéséhez kapcsolódóan támogatási 
előlegként, a  támogatás támogatási előlegként ki nem fizetett része a  zárójelentés elfogadását követően kerül 
kifizetésre.”

 (2) Az R1. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kedvezményezett a  projekt megvalósításához harmadik személy vagy szervezet részére történő kifizetés 
esetén a  támogatási szerződés teljesítését alátámasztó bizonylatokat benyújtja a  Felelős Hatóság részére, amely 
intézkedik a  teljesítés ellenértékének a  számlán szereplő jogosultkedvezményezett részére történő átutalásáról. 
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Bizonylatként benyújtandóak a  kedvezményezett által igazolt számlamásolatok, a  projekt megvalósításához 
igénybe vett harmadik személlyel vagy szervezettel kötött szerződésben meghatározott dokumentumok hiteles 
másolata, valamint a kifizetéshez szükséges dokumentumok.”

11. §  Az R1. a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A.  § A  2007–2013 közötti programozási időszakban a  Szolidaritási programokból származó támogatások 
felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 
23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. 
(V. 2.) BM rendelet módosításáról szóló 3/2014. (I. 31.) BM rendelet hatálybalépésekor már megkötött közvetlen 
támogatási szerződések esetén közvetlen támogatási szerződésen az e rendelet szerinti támogatási szerződést kell 
érteni.”

12. §  Az R1.
a) 19. § a „szerződés aláírására” szövegrész helyébe a „támogatási szerződés aláírására” szöveg,
b) 20.  § (2)  bekezdésében, 32.  § (3) és (5)  bekezdésében, 57.  § (1), (4) és (5)  bekezdésében és 58.  § (2) és 

(3) bekezdésében a „szerződésben” szövegrész helyébe a „támogatási szerződésben” szöveg,
c) 20.  § (3) és (4)  bekezdésében és 57.  § (3)  bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe a „támogatási 

szerződés” szöveg,
d) 36. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „45” szöveg,
e) 36. § (3) bekezdésében a „szerződést” szövegrész helyébe a „támogatási szerződést” szöveg
lép.

13. § (1) Hatályát veszti az R1.
a) 12. § (5) bekezdésében a „g)” szövegrész,
b) 2. § 16. pontjában, 14. § (5) bekezdésében az „és a közvetlen támogatási szerződésben” szövegrész,
c) 19. §-ában az „és a közvetlen támogatási szerződést (a továbbiakban együtt: szerződés)” szövegrész,
d) 20. § (5) bekezdésében a „közvetlen” szövegrész,
e) 31. § (5) bekezdésében a „közvetlen” szövegrészek.

 (2) Hatályát veszti az R1. 2. § 1., 5., 8. és 20. pontja.

2. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet 
módosítása

14. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont szerinti fejezetet 
irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési 
fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.”

15. §  Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Ávr. 72.  § (1)  bekezdésében foglaltakon túl a  pályázó vagy a  támogatási igényt benyújtó a  támogatási 
igényhez, vagy – figyelemmel az Ávr. 72. § (7) bekezdésében foglaltakra is – a támogatási szerződés megkötéséhez 
vagy a támogatói okirat kiadásához köteles benyújtani az alábbiakat:
a) a  kedvezményezett azonosító adatait tartalmazó dokumentumok, a  nyilvántartásba vételét igazoló okirat, civil 
szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző 
által hitelesített példánya, gazdasági társaságok esetén a  támogató által a  nyilvános cégnyilvántartásból lekért 
cégkivonat 30 napnál nem régebbi példánya,
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b) a kedvezményezett képviselőjének adatait tartalmazó, a támogatási szerződés aláírására feljogosító okirat, vagy 
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti példánya, 
vagy ezek kedvezményezett képviselője által hitelesített másolata,
c) 30 napnál nem régebbi, köztartozásról szóló nemleges együttes adóhatósági igazolás, vagy a  támogató által 
a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekért adatokat tartalmazó igazolás,
d) a 2. § a) pontja szerinti ingatlanra vonatkozó vázrajz és a használati megállapodás egyszerű másolata,
e) a  támogató által a  pályázati kiírásban meghatározott, a  költségvetési támogatás elbírálásához feltétlenül 
szükséges további dokumentum.”

16. §  Az R2. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  előirányzatból visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtható. A  támogatási szerződésben meg kell 
határozni a visszatérítés határidejét vagy határnapját.”

17. §  Az R2. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Schengen Alap (20/1/17)
12/A.  § (1) Az  előirányzat célja a  határőrizeti rendszer Schengen-konform kialakításával kapcsolatosan felmerülő 
kiadások finanszírozása.
(2) A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül 
sor.”

18. §  Az R2. 7. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Kiemelt közbiztonsági feladatok (20/1/26)
13. § (1) Az előirányzat célja az állampolgárok életének, testi épségének, vagyonának védelme, biztonságérzetének 
megerősítése. Az  előirányzat a  közbiztonság megszilárdítása érdekében a  Rendőrségnél felmerülő személyi 
juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások fedezetéül 
szolgál.
(2) Az előirányzat átcsoportosításra kerül a Rendőrség cím javára.”

19. §  Az R2. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  előirányzatból kérelem alapján – az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szükséges kiadások megelőlegezése 
kivételével – vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható. A  költségvetési támogatás támogatási 
előlegként is folyósítható.”

20. §  Az R2. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (20/1/29)
14/A. § (1) Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló 1996.  évi XXXI.  törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a  biztosítók tűzvédelmi 
hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.
(2) Az  előirányzaton a  tűzvédelmi bírsághoz és a  tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések 
pénzügytechnikai kezelése történik.”

21. § (1) Az R2. 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előirányzat felhasználható:)
„a) jogszabály-előkészítéssel kapcsolatos szakértői tevékenység ellátására,”

 (2) Az R2. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik. A  költségvetési támogatás 
támogatási előlegként is folyósítható. Az előirányzat felhasználása megbízási, vállalkozási szerződés megkötésével 
vagy előirányzat-átcsoportosításra szóló intézkedéssel is történhet.”

22. §  Az R2. 13. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése (20/1/40)
19.  § (1) Az  előirányzat célja az  egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozása.
(2) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel nyújtható költségvetési támogatás.
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(3) Az  előirányzat kedvezményezettje a  Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és 
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
(4) A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.”

23. §  Az R2. 22. § (3) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés alkalmazásában közigazgatási feladat különösen]
„g) az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a  Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és 
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok,
h) az építésügyi szabványokkal összefüggő feladatok.”

24. §  Az R2. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik a  feladatterv alapján. 
A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható. Az előirányzat felhasználása megbízási, vállalkozási 
szerződés megkötésével vagy előirányzat-átcsoportosításra szóló intézkedéssel is történhet.”

25. §  Az R2. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A  költségvetési támogatás 
támogatási előlegként is folyósítható.”

26. §  Az R2. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel – támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében – költségvetési 
támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.”

27. § (1) Az R2. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel – támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében – költségvetési 
támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.”

 (2) Az R2. 26. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter 
vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítással történik.”

28. §  Az R2. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A  költségvetési támogatás 
támogatási előlegként is folyósítható.”

29. §  Az R2. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A  költségvetési támogatás 
támogatási előlegként is folyósítható. Az  előirányzat felhasználása a  polgárőrségről és a  polgárőri tevékenység 
szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott, a  költségvetési támogatás elosztásának részletes 
szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.”

30. §  Az R2. 32. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik. Az előirányzat
a) az önkéntes tűzoltó egyesületek feladataihoz kapcsolódó működési költségek finanszírozására,
b) az önkéntes tűzoltók oktatására,
c) a technikai ellátás javításának támogatására
használható fel.
(2) A  költségvetési támogatás az  önkéntes tűzoltó-egyesületek, mint kedvezményezettek részére támogatási 
szerződés vagy támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre bocsátásra. A költségvetési támogatás támogatási 
előlegként is folyósítható.”

31. §  Az R2. 33. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  (1)–(8)  bekezdés alapján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A  költségvetési támogatás 
támogatási előlegként is folyósítható.”
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32. §  Az R2. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43.  § (1) Az  előirányzat célja az  önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével 
kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.
(2) Az  előirányzat felhasználása a  központi költségvetésről szóló törvény és az  önkormányzati és létesítményi 
tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület 
fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik.
(3) Az  előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az  esetben fordítható, ha a  fenntartáshoz és 
működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.
(4) Az  előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az  éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió 
forintot az  átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási feltételek biztosítására köteles 
fordítani.”

33. §  Az R2. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A  költségvetési támogatás 
támogatási előlegként is folyósítható.”

34. §  Az R2. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  költségvetési maradvány kifizetésére a  maradvány-elszámolás és az  arra vonatkozó döntés függvényében 
kerül sor.”

35. §  Az R2. 48/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A  költségvetési támogatás 
támogatási előlegként is folyósítható.”

36. §  Az R2. a következő 44–48. alcímmel egészül ki:
„44. Magyar Rendvédelmi Kar (20/18)
48/B.  § (1) Az  előirányzat célja a  Magyar Rendvédelmi Kar működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása.
(2) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtására kerül sor a Magyar Rendvédelmi Kar 
részére. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.
(3) Ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter 
vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítással történik.
45. Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása (20/19)
48/C.  § (1) Az  előirányzat célja a  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási 
folyamatának beindítása és támogatása, valamint a  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítása. Az  előirányzat a  bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, 
a  bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével – így különösen hazai és 
nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok 
elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, 
képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilotprojektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált 
bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra kerül 
felhasználásra.
(2) Az  előirányzat terhére költségvetési támogatás nyújtható. A  költségvetési támogatás támogatási előlegként is 
folyósítható. A  pályázat a  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásának ütemezése alapján kerül kiírásra. 
Az  előirányzat terhére a  Belügyminisztérium igazgatása cím és a  feladat-megvalósításban közreműködő központi 
költségvetési szerv javára átcsoportosításra kerülhet sor.
46. Belső Biztonsági Alap (20/20/01)
48/D. § (1) Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös 
uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, 
valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására jogszabályban meghatározottak szerint használható fel.
(2) Az előirányzat felhasználása jogszabályban meghatározottak szerint történik.
47. Menekültügyi és Migrációs Alap (20/20/02)
48/E.  § (1) Az  előirányzat a  Belügyi Alapok keretében a  2014–2020-as időszakra a  migrációs áramlások hatékony 
menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a harmadik 
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országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló 
tevékenységhez használható fel.
(2) Az előirányzat felhasználása jogszabályban meghatározottak szerint történik.
48. Belügyi Alapok technikai költségkerete (20/20/03)
48/F. § (1) Az előirányzat a 46–47. alcímben meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, 
felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az  azok lebonyolításához szükséges igazgatási 
kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.
(2) Az előirányzat a Belügyminisztérium igazgatása javára átadásra kerül.”

37. §  Az R2.
a) 10. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „saját forrás és” szövegrész helyébe a „saját forrás – ha előírásra 

került – és” szöveg,
b) 16.  § (2)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 24.  § (2)  bekezdésében, 28.  § 

(2)  bekezdésében, 36.  § (2)  bekezdésében és 46.  § (3)  bekezdésében az  „Az előirányzat-maradvány” 
szövegrész helyébe az „A költségvetési maradvány” szöveg,

c) 41.  § (2)  bekezdésében a „BM Igazgatás” szövegrész helyébe a „BM Igazgatás vagy az  Ellenőrzési Hatóság” 
szöveg

lép.

38. § (1) Hatályát veszti az R2.
a) 8. § (2) bekezdésében az „előfinanszírozott költségvetési támogatás vagy” szövegrész és
b) 46. § (1) bekezdésében az „a BM OKF főigazgatójának javaslata alapján” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az R2. 8. § (3) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, 14. § (4) bekezdése, valamint 12., 14., 21., 28., 29., 39. és 
42. alcíme.

3. Záró rendelkezések

39. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 4/2014. (I. 31.) BM rendelete
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszter, valamint 84.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter 
véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
3.  melléklet 10.  pont b)  pont ba)–bb)  alpontja szerinti, vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és 
eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a  kedvezményezett 
az  építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A  közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló 
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kormányrendelet szerint már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőkre az  e  rendelet szerinti támogatás nem 
használható fel.

 (2) A  költségvetési támogatási kérelem (a  továbbiakban: kérelem) benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális 
fejlesztéshez támogatás nem nyújtható.

 (3) A  költségvetési támogatást kérelmező települési önkormányzat (a  továbbiakban: kérelmező) a  Kvtv. 3.  melléklet 
10. pont b) pont ba)–bb) alpontja szerinti támogatási célok közül kizárólag egy célra nyújthat be kérelmet.

 (4) A támogatás maximális mértéke
a) a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelet melléklete alapján 
a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén 
a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az  a)  pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a  fejlesztéshez 
szükséges összeg 80%-a.

 (5) Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.

2. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

2. § (1) A  Kvtv. 3.  melléklet 10.  pont b)  pont ba)  alpontja szerinti támogatás (a  továbbiakban: intézményfejlesztési 
támogatás) alapján
a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,
b) óvodai nevelést, vagy
c) óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést
végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.

 (2) Az  intézményfejlesztési támogatás az  épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, 
nyílászárócserére, hőszigetelésre és a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai 
feladatot vagy étkeztetést ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. A  kapacitásbővítés nem 
történhet a már meglévő funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.

 (3) Egy kérelmező legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására nyújthat be kérelmet.
 (4) Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás

a) az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására,
b) kerítés építésére és javítására,
c) játszótéri eszközök beszerzésére,
d) taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére, valamint
e) számítástechnikai eszköz beszerzésére.

3. § (1) Az  intézményfejlesztési támogatás összegének meghatározása a  következő szempontok figyelembevételével 
történik:
a) az  intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsődei és óvodai feladatok 

esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a  férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma, 
működtetési költségek és azok alakulása,

b) a bölcsődébe és óvodába más településről bejáró gyermekek száma, a hátrányos helyzetű és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma,

c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma.
 (2) Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem, amely

a) az  intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja, ha 
az a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócserét és hőszigetelés-korszerűsítést is tartalmaz,

b) olyan energetikai korszerűsítés megvalósítására irányul, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása 
történik, az óvodai és a bölcsődei feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén igazoltan a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek növekvő óvodai és bölcsődei felvételi aránya vagy száma miatt kialakult 
férőhelyhiány megszüntetését célozza, és az  infrastrukturális fejlesztés eredményeként biztosítható 
valamennyi, az  érintett településeken élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő 
óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele,

c) óvodai vagy étkeztetési feladatokat ellátó intézmény kapacitásbővítésére irányul.
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4. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) az  1.  melléklet szerinti adatlapot – amelynek része a  megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti 

részletezése – és a 3. melléklet szerinti összesítőt,
b) bölcsődei nevelést, étkeztetést ellátó intézmény esetében a működési engedély hitelesített másolatát,
c) óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén a  köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, 

hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot,
d) a  kérelmező – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,
e) az  adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői 

költségvetést,
f ) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületről, épületrészről készített fénykép-dokumentációt és
g) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan étkeztetési feladatot is ellátó 

köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ.
 (2) Az adatlapon az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényt külön-külön 

kell részletezni és rangsorolni.

3. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

5. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 10. pont b) pont bb) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: sport fejlesztési támogatás) 
feltétele, hogy a kérelmező települési önkormányzat rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi 
sportfejlesztési koncepcióval.

 (2) Egy kérelmező legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére igényelhet támogatást.

6. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a  2.  melléklet szerinti adatlapot – amelynek része a  megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti 

részletezése – és a 3. melléklet szerinti összesítőt,
b) az  adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó 

elképzeléseket,
c) a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési határozatot,
d) a  kérelmezőnek a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.  § (6)  bekezdése szerinti rendeletét, tízezer fő 

lakosságszám alatti település esetén a  képviselő-testület határozatát, amely tartalmazza a  sporttal 
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a  kérelmező költségvetéséből a  sportra 
fordítandó összeget,

e) ingatlanfejlesztés esetén a  polgármester nyilatkozatát arról, hogy a  fejleszteni kívánt ingatlan 
az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi,

f ) ha a  fejleszteni kívánt, az  önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági társaság vagy 
sportegyesület fenntartásában van, a  tulajdonos és a  fenntartó fejlesztésre vonatkozó beleegyező 
nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hitelesített másolatát,

g) a kérelmező az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,
h) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, 

ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ,
i) az  adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői 

költségvetést és
j) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.

 (2) Az  adatlapon az  infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a  kapcsolódó támogatási igényeket 
külön-külön kell részletezni és rangsorolni.

7. §  Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem,
a) amely esetében a felújítási programban vállaltak alapján a sportlétesítmény

aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
ab) több sportág befogadására válik alkalmassá,
ac) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,

b) amely lehetővé teszi, hogy a  sport fejlesztési támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel érintett 
sportlétesítmény vonatkozásában az  adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények 
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gyermekei, tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, az óvodai és 
iskolai szabadidősport megvalósulását, vagy

c) amely a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit is bővíti.

4. Kérelemre vonatkozó eljárás és a támogatási döntés

8. § (1) A  kérelemhez benyújtandó adatlapokat 2014. február 13-áig kell rögzíteni és lezárni az  ebr42 önkormányzati 
információs rendszerben, továbbá a  kérelem dokumentációját papír alapon egy eredeti és egy hitelesített 
másolati példányban a  Magyar Államkincstár kérelmező székhelye szerinti területileg illetékes igazgatóságához 
(a  továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A  kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. A  papír alapú 
dokumentáció Igazgatósághoz történő beérkezésének határideje legkésőbb az  elektronikus rögzítés határidejét 
követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő.

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 110. §-a szerint felülvizsgált 
kérelmek eredeti példányát az  Igazgatóság 2014. február 28-áig postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

9. § (1) A miniszter a benyújtott kérelmekről
a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 18-áig, valamint
b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-éig
dönt.

 (2) A  miniszter – a  kérelemben megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a  kérelmező által felállított 
rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

10. § (1) A  miniszter a  kedvezményezettel a  döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 
19-éig támogatási szerződést köt.

 (2) A  támogatási szerződés módosítására két alkalommal van lehetőség – a  16.  §-ban meghatározott kivétellel –, 
azonban a támogatás intenzitása nem nőhet, valamint a felhasználás végső határideje nem változhat.

5. A támogatás folyósítása

11. § (1) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül történik.
 (2) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

6. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

12. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
 (2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

13. § (1) A  támogatás felhasználásának végső határnapja 2015. december 31. Az  e  határnapig fel nem használt 
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

 (2) A  kedvezményezett a  támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az  éves költségvetési 
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

 (3) A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-éig szakmai 
és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az  ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, 
valamint papír alapon a  miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák 
összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a  támogatási összegnek a  támogatási 
szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

14. § (1) A  támogatás felhasználására irányuló tevékenység az  Ávr. 87.  § (1)  bekezdés szerinti beruházásnak minősül. 
A miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a kedvezményezettnek a (2) bekezdés szerinti rendeltetésszerű 
használatot biztosítani kell.

 (2) A  kedvezményezettnek a  támogatásból megvalósuló beruházást a  beruházás megvalósításától számított 5 évig 
az  eredeti rendeltetésének megfelelően – a  működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell 
használnia.
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 (3) A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi 
kérelem alapján a  miniszter engedélyezheti azzal a  feltétellel, hogy az  új fenntartónak a  (2)  bekezdés szerinti 
rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.

7. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 4/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

Sorszám Feladat megnevezése Ellátott feladat jelölése
1. Bölcsődei ellátás
2. Óvodai nevelés
3. Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

Év Bölcsődések száma
Hátrányos helyzetű gyermekek 

száma
Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma
Más településről bejáró gyermekek 

száma

Más településről bejáró, 
hátrányos helyzetű gyermekek 

száma

Más településről bejáró, 
halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma

Bölcsődei csoportok 
száma

Férőhely hiányában 
elutasítottak száma

2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Nevelési év Óvodások száma
Hátrányos helyzetű gyermekek 

száma
Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma
Más településről bejáró gyermekek 

száma

Más településről bejáró, 
hátrányos helyzetű gyermekek 

száma

Más településről bejáró, 
halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma

Óvodai csoportok 
száma

Férőhely hiányában 
elutasítottak száma

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

I. Adatlap

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására 

Önkormányzat neve:

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

Intézmény OM azonosítója:

Intézmény címe:

Az intézmény neve:

Intézmény által ellátott feladatok

Óvodai nevelés

Bölcsődei ellátás

Intézményi létszámadatok:



1840 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2014. évi 13. szám
 

Sorszám Feladatellátási hely, illetve telephely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely, illetve 
telephely neve:

1.
2.
3.
4.
5.

Sorszám Feladatellátási hely, illetve telephely szerinti 
önkormányzat

Feladatellátási helyen, illetve 
telephelyen ellátott feladatok

Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerő minimális 
mértéke (Ft)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft

Kelt:

polgármester
 ……………………………………………………

            jegyző

……………, 

P. H.
………………………………………………

A táblázat további sorokkal bővíthető (maximum 10 feladatellátási hely rögzíthető)

Az intézmény fejleszteni kívánt feladatellátási helyének/helyeinek megnevezése 
(fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Építéssel járó célok bemutatása

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék
darabszámát jelölve)

Igényelt támogatás összesen:

Építési célra igényelt támogatás összesen
Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

Megvalósítandó cél megnevezése

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Minimálisan vállalandó önerő összege:
Vállalt önerő összege:

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Beruházás összköltsége:

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2016. évig bezárólag):
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Igénylésazonosító:

Sorszám

1.

2.

Sorszám Megvalósítandó cél 
megnevezése

Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerő minimális mértéke 
(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása:

Kelt:

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

Sportlétesítmény neve:

jegyző
………………………………………………

Igényelt támogatás összesen:

polgármester
..............................................................................           

Építési célra igényelt támogatás összesen

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Beruházás összköltsége:

Minimálisan vállalandó önerő összege:

II. Adatlap 

Önkormányzat neve:

az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására

Sportlétesítmény címe:

A fejlesztés során megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés (igen/nem):

Vállalt önerő összege:

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Sportlétesítmény típusa:

A sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá (igen/nem):

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

A sportlétesítmény a pályázó fenntartásában van (igen/nem):

Sportlétesítmény területe:
Sportlétesítmény fenntartójának neve:

A sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá (igen/nem):

m2

A sportlétesítmény mely sportágaknak ad helyet - sportágak 
felsorolása

Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális nézőszám):

P. H.
……………, 

A fejlesztés a fogyatékosok sportolási lehetőségét bővíti (igen/nem):

A táblázat további sorokkal bővíthető

Feladatellátási hely, telephely szerinti önkormányzat

Építéssel járó célok bemutatása

2. melléklet a 4/2014. (I. 31.) BM rendelethez
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Igénylésazonosító:

Sorszám

1.

2.

Sorszám Megvalósítandó cél 
megnevezése

Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerő minimális mértéke 
(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása:

Kelt:

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

Sportlétesítmény neve:

jegyző
………………………………………………

Igényelt támogatás összesen:

polgármester
..............................................................................           

Építési célra igényelt támogatás összesen

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Beruházás összköltsége:

Minimálisan vállalandó önerő összege:

II. Adatlap 

Önkormányzat neve:

az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására

Sportlétesítmény címe:

A fejlesztés során megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés (igen/nem):

Vállalt önerő összege:

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Sportlétesítmény típusa:

A sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá (igen/nem):

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

A sportlétesítmény a pályázó fenntartásában van (igen/nem):

Sportlétesítmény területe:
Sportlétesítmény fenntartójának neve:

A sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá (igen/nem):

m2

A sportlétesítmény mely sportágaknak ad helyet - sportágak 
felsorolása

Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális nézőszám):

P. H.
……………, 

A fejlesztés a fogyatékosok sportolási lehetőségét bővíti (igen/nem):

A táblázat további sorokkal bővíthető

Feladatellátási hely, telephely szerinti önkormányzat

Építéssel járó célok bemutatása
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Igénylésazonosító:

Sorszám Igényelt támogatás 
(forintban)

I.

II.

Kelt:

 

 - a beruházás megvalósítása során az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű 
közfoglalkoztatottakat alkalmaz, és a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal területileg 
illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett.

Igényelt támogatás:

Alkalmazni tervezett közfoglalkoztatottak száma (fő)

A közfoglalkoztatás időtartama (hónap)

Az kérelmező önkormányzat nyilatkozik, hogy: 

 - a kérelemben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek,

6. Fényképes dokumentáció

2. Óvodai feladatot ellátó intézmény esetén az intézmény alapító okiratának hitelesített másolata

5. Amennyiben a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ, a fenntartó fejlesztésre 
vonatkozó támogató nyilatkozata

Kapcsolattartó telefonszáma:

1. Bölcsődei nevelést, étkeztetést ellátó intézmény fejlesztése esetén a működési engedély hitelesített másolata

Polgármester neve:

KSH kódja:

Az építési célra igényelt támogatás 5 %-a

Támogatás célja

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
igényelt támogatás

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítő adatok

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására
igényelt támogatás

 - a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében 
támogatásban nem részesült

Összesítő adatlap

Összesítő 

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénylésehez

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Vállalt önrész:

 - a fejleszteni kívánt ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi,

Csatolandó dokumentumok:

P. H.

7. Árajánlat, vagy tervezői költségvetés

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén 
 - költségvetési rendelet vagy határozat kivonata, mely tartalmazza a sportra fordítandó összeget, 
 - a sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési  határozat,  
 - a sportlétesítmény fejlesztési program,
 - amennyiben a fejleszteni kívánt önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági vagy sportegyesület fenntartásában van, úgy a 
tulajdonos és fenntartó a fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hiteles másolata

……………, 

3. Képviselő-testület, közgyűlés határozata az önerő biztosításáról és összegéről

jegyző
                   ..........................................................................                                                                                                             ………………………………………………

polgármester

3. melléklet a 4/2014. (I. 31.) BM rendelethez
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A belügyminiszter 5/2014. (I. 31.) BM rendelete
a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. felmentési illetmény: a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvényben megállapított felmentési időre járó 

távolléti díj, illetmény összege,
2. intézményi szintű létszám: a  települési önkormányzatok és társulások esetében a  létszámcsökkentéssel, 

esetleges növekedéssel érintett intézményeinek engedélyezett álláshelye,
3. összesített létszám: a települési önkormányzat hivatalának és valamennyi intézményének álláshelye, társulás 

esetében a társulásban közös fenntartású intézmények engedélyezett álláshelye.

2. A támogatásra való jogosultság feltételei

2. § (1) A  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
3. melléklet 6. pontja szerinti támogatásra a települési önkormányzat, illetve a társulás akkor jogosult, ha
a) az  általa alapított költségvetési szervnél főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti 

jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) – kivéve 
a közfoglalkoztatásban munkát végzők – jogviszonyának megszüntetéséről döntött,

b) a  létszámcsökkentési döntéséből – költségvetési szervenként – egyértelműen beazonosíthatóak 
a megszüntetett álláshelyek,

c) 2013. szeptember 30. napját követően – a  3.  §-ban foglaltakra figyelemmel – fizetési kötelezettsége 
keletkezik,

d) az  a)  pont szerinti foglalkoztatott után a  települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának 
és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján 
támogatásban nem részesült,

e) a  létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött 
idejének megszakítás nélküli – foglalkoztatására a  települési önkormányzat alapított más költségvetési 
szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 
feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, 
valamint

f ) az  általa alapított költségvetési szervek közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének 
felülvizsgálata függvényében dönt a  felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó 
létszámcsökkentésről.

 (2) Ha a létszámcsökkentés mellett létszámbővítés is történik, a támogatás csak akkor igényelhető, ha a létszámbővítés 
nem önkormányzati rendeletből következő jogszabályváltozásból adódik, és azt a  kérelmező számára kötelezően 
ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik.

3. §  A támogatás a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő, munkavégzés 
alóli felmentés idejére járó felmentési illetményre, de legfeljebb hat havi felmentési illetményre és annak szociális 
hozzájárulási adójára, továbbá a  jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adó teljes összegének 
75%-ára, de legfeljebb 4 millió forintra igényelhető.

4. § (1) Az öregségi nyugdíjra jogosult, az öregségi nyugdíjban részesülő, a legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkező, 
az  öregségi nyugdíjban részesülő és a  korhatár előtti ellátásban részesülő foglalkoztatott esetében kizárólag egy 
havi felmentési illetmény és annak szociális hozzájárulási adója támogatható. A  legfeljebb öt évvel az  öregségi 
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nyugdíjkorhatár előtt álló foglalkoztatott esetében a  végkielégítés összegébe az  emelt összegű végkielégítés is 
beleértendő.

 (2) A támogatásnál nem vehető figyelembe az a foglalkoztatott,
a) akinek a  jogviszonya felmondási védelem miatt a  támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem szűnt 

meg,
b) aki a  jogviszony megszűnése vagy az  azzal kapcsolatos járandósága tekintetében közigazgatási és 

munkaügyi bírósághoz fordult jogorvoslatért és a bíróság a munkáltatói döntés jogszerűségét a támogatási 
kérelem benyújtásáig nem állapította meg, és

c) aki a 2. § (2) bekezdése szerinti létszámbővítéssel létrehozott új álláshelyen foglalkoztatható.
 (3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti foglalkoztatottra a támogatás kizárására vonatkozó ok megszűnését követően 

benyújtott támogatási kérelem alapján támogatás nyújtható.
 (4) A  támogatás ugyanazon foglalkoztatott és a  létszámcsökkentéssel együtt járó álláshely megszüntetése 

vonatkozásában csak egy alkalommal állapítható meg.

3. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelmet a Kvtv. 3. melléklet 6. pontjában meghatározott határidőig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 
önkormányzati információs rendszerbe (elérhetősége: http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/), és egy eredeti és egy 
hiteles másolati példányban papír alapon a  kincstár települési önkormányzat, illetve a  társulás székhelye szerinti 
települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. 
A  kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. A  papír alapú támogatási kérelem postára 
adásának határideje legkésőbb az  elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E  határidő elmulasztása 
jogvesztő.

 (2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti, kitöltött táblázatot.
 (3) A támogatási kérelemhez eredetben vagy hiteles másolatban csatolni kell

a) az 1. mellékletben meghatározott döntéseket,
b) a  települési önkormányzat költségvetési rendeletének, illetve a  társulás költségvetési határozatának 

kivonatát, amelyben – a  költségvetési szervenként beazonosítható és összesített – létszámkeret 
(engedélyezett álláshelyek száma) a létszámcsökkentéssel érintett évre meghatározásra került,

c) ha a  b)  pontban meghatározott dokumentumok nem tartalmazzák, a  települési önkormányzat, illetve 
a  társulás olyan döntését, amely a  létszámcsökkentés előtti és az  azt követően kialakult tényleges és 
költségvetési szervenként beazonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes 
kivonatát tartalmazza és amelyben a racionalizálási döntést követő intézményi szintű létszám és összesített 
létszám is szerepel,

d) a  foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, a  foglalkoztatott által is aláírt, munkáltatói 
intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát (amely köztisztviselők esetén tartalmazza 
a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is),

e) emelt összegű végkielégítés esetén – a  foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény alapján – 
a foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy korábban részesült-e emelt összegű végkielégítésben,

f ) a  települési önkormányzat, illetve a  társulás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  foglalkoztatott 
2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség,

g) költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okiratot,
h) feladat átadás-átvétel esetében

ha) az  átvevő írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem tudja vagy nem kívánja 
a létszámcsökkentési döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni, vagy

hb) az  átvevő felajánlását másik munkakörről, és a  foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a  felajánlott 
munkakör elutasításáról,

i) – a  4.  § (3)  bekezdése szerinti esetben – a  támogatás kizárására vonatkozó ok megszűnését igazoló 
dokumentumokat.

 (4) A  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti döntést is magában foglaló kérelemnek tartalmaznia kell a  2.  § (1)  bekezdés 
f )  pontja szerinti felülvizsgálat megállapításait és a  foglalkoztatott jogviszonyát megszüntető okirat kiállításának 
dátumát, amelynek meg kell előznie a  foglalkoztatottak felmentési vagy rendes felmondási idejének kezdő 
időpontját. Ha a  jogviszonyt megszüntető okirat keltezése későbbi, mint a  felmentés vagy rendes felmondás 
kezdő időpontja, a  foglalkoztatott által is aláírt olyan munkáltatói intézkedésről készített dokumentumot kell 
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a  támogatási kérelemhez csatolni, amely a  foglalkoztatott előzetes értesítését szolgálja a  jogviszonyának várható 
megszüntetéséről.

 (5) Ha a  létszámcsökkentés a  társulásnál, közösen fenntartott költségvetési szervnél vagy közös hivatalnál történik, 
az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti nyilatkozatot a  társulásban vagy a  közös hivatalban részt vevő valamennyi 
települési önkormányzatra vonatkozóan kell megtenni.

 (6) A  2015. évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén a  4.  melléklet szerinti adatlapot és a  kifizetés igazolásául 
szolgáló számviteli bizonylatot az  (1)  bekezdésben meghatározott módon kell megküldeni a  foglalkoztatottnak 
történő tényleges kifizetést követő 15 napon belül.

4. A támogatási kérelem elbírálása

6. §  Az Igazgatóság a  támogatási kérelmeket papír alapon, egy eredeti példányban, részletes véleményének és 
a  támogatási igénylőjének neve, az  ebr42 önkormányzati információs rendszer szerinti azonosítója, az  igényelt 
támogatás összege és kérelemmel érintett foglalkoztatott száma szerinti összesítésének egyidejű csatolásával 
– az  I.  ütemben 2014. május 12-éig, a  II. ütemben 2014. augusztus 11-éig, a  III. ütemben 2014. október 22-éig – 
megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

7. § (1) A miniszter a kérelmek elbírálására bíráló bizottságot hoz létre, amelybe
a) a miniszter két főt,
b) az államháztartásért felelős miniszter, a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, az  oktatásért felelős 

miniszter, a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, valamint az  egészségügyért felelős miniszter 
egy-egy főt,

c) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottként 
egy főt

delegál.
 (2) A  kérelmekről a  bíráló bizottság javaslata alapján a  miniszter a  támogatási kérelem Kvtv.-ben meghatározott 

benyújtási határnapjához igazítottan dönt.

5. A támogatás folyósítása és felhasználása

8. § (1) A támogatás folyósítására
a) az  I. ütemben a  2014. július, a  II. ütemben a  2014. október, a  III. ütemben a  2014. december havi nettó 

finanszírozás keretében,
b) a 2015. évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén az 5. § (6) bekezdése szerint benyújtott 4. melléklet adatai 

alapul vételével, a benyújtást követő havi nettó finanszírozás keretében
kerül sor.

 (2) Ha a  foglalkoztatott tartalékállományba kerül, a  rá tekintettel megállapított támogatás folyósítása csak 
a  tartalékállományba tartozás megszűnésének igazolását követően történhet. Az  igazolást a  kedvezményezett 
a  3.  melléklet szerinti adatlap kitöltésével, a  foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetés igazolásául szolgáló 
számviteli bizonylatok egyidejű csatolásával, egy eredeti és egy hiteles másolati példányban az  Igazgatóság útján 
küldi meg a miniszter részére. Ha a 3. mellékletben szereplő kiadási összeg – a jogszabályi változásokból adódóan 
– magasabb, mint a  korábban jóváhagyott támogatási összeg, a  finanszírozás során ezt kell figyelembe venni. 
A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás folyósításáról.

9. § (1) Ha a  kedvezményezett a  támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a  megszüntetett álláshelyet annak 
ellenére visszaállítja, hogy az  nem önkormányzati rendeletből következő jogszabályváltozásból adódik, és azt 
a  kedvezményezett számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely 
megszüntetésére jóváhagyott
a) támogatásról a  2014. évben köteles haladéktalanul lemondani, és erről az  Igazgatóságon keresztül 

a minisztert tájékoztatni,
b) támogatásból a 2014. évet követően a már folyósított támogatást köteles visszafizetni.

 (2) Ha a  foglalkoztatott a  munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt új jogviszonyt létesít, 
a  kedvezményezett az  ilyen foglalkoztatottra tekintettel megállapított támogatás azon részéről köteles 
haladéktalanul lemondani, amellyel összefüggésben 2014. évben nem keletkezik tényleges kifizetési kötelezettsége. 
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Ebben az  esetben a  2014. november 30-át megelőző lemondásból adódó visszafizetési kötelezettség nem 
minősül a  támogatás jogosulatlan igénybevételének. A  2014. november 30-át követően keletkezett visszafizetési 
kötelezettségét a  kérelmező a  2014. évi zárszámadás keretében köteles rendezni, és erről az  Igazgatóságon 
keresztül a minisztert tájékoztatni.

6. A támogatás elszámolása

10. § (1) A kedvezményezett a támogatás 2014. évben esedékes, a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetésről
a) 2014. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában és
b) a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetést követő 15 napon belül a 3. melléklet ebr42 önkormányzati 

információs rendszerben történő kitöltésével és annak az  Igazgatóság részére papír alapon történő 
megküldésével

számol el.
 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti elszámoláshoz csatolni kell a  foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetés 

igazolásául szolgáló számviteli bizonylatokat.
 (3) Az  elszámolás foglalkoztatottanként történik akként, hogy a  foglalkoztatottanként felmerülő eltérések nem 

vonhatók össze és ha a kifizetett támogatási összege
a) kisebb, mint a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetés, a különbözet nem igényelhető meg,
b) nagyobb, mint a  foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetés, a  különbözetet a  központi költségvetés 

részére vissza kell fizetni.
 (4) A  kedvezményezett összesített létszámának alakulásáról a  támogatási döntés meghozatala évét követő ötödik év 

utolsó napjáig – az  éves költségvetési beszámoló időpontjához igazítottan az  5.  melléklet ebr42 önkormányzati 
információs rendszerben történő kiöltésével és annak az  Igazgatóság részére papír alapon történő megküldésével 
évente beszámol az Igazgatóságnak.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) Hatályát veszti az R. 8. §-a.
 (2) Hatályát veszti az R.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

döntés száma** fő száma**
csökkentéssel 

érintett fő száma**
növekedéssel 

érintett fő döntés száma** fő száma** csökkentéssel érintett fő száma** növekedéssel érintett fő
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Az esetleges 
létszámnövekedés 
indokolása***:

Dátum:

***  Az indokolás rövid leírása e táblázatban a létszámnövekedés okaként megjelölt pontos jogszabályi hivatkozással.

Létszámcsökkenés/
növekedés összesen

(fő)

** A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY), (Költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. Az igényléshez kötelező becsatolni ezen hivatkozott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait.
* Azon intézményeket szükséges feltüntetni ahol év közben létszámváltozás volt, a megfelelő évek adatainak feltüntetése mellett

Az esetleges létszámnövekedést eredményező 
döntés

Ágazat 
megnevezése

polgármester                     jegyző

P. H.

..............................................................................                                                                                                            …………………………………………………………………

Köznevelési  
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Igénylő intézményi szintű összesített 
létszáma:

Az igénylő összesített létszáma:

A kérelemmel érintett önkormányzati/ társulási létszámok kimutatása

Sorszám Intézmény*

Létszámcsökkentést érintő év 
nyitó adata

Jelen igénylésben 
szereplő, 

létszámcsökkentéssel 
érintettek száma

(fő)

Létszámcsökkentési döntés

Az esetleges 
létszámnövekedést 

eredményező döntés
Jelen igénylésben szereplő, 

létszámcsökkentéssel 
érintettek száma

(fő)

Létszámcsökkentést/
növekedést követően 

kialakult 
létszámadatok

(fő)

2014. év2013. év

Létszámcsökkentést/
növekedést követően 

kialakult 
létszámadatok

(fő)

Létszámcsökkentést érintő év nyitó adata Létszámcsökkentési döntésLétszámcsökkenés/
növekedés összesen

(fő)
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2. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

felmentési 
illetmény hónap 
száma

végkielégítés 
hónap száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Dátum:

Nyugdíjazásra vonatkozó 
adatok

2015. évre 
áthúzódó 
összesen 
(21.+22.)

Tárgyévi igény összesen 
(16.+17.)

A végkielégítés 
kifizetése megtörtént-e 

(igen/nem)

Felmentéssel, illetve rendes 
felmondással megvalósuló 2015. 

évre áthúzódó felmentési 
illetmény hónap száma (14. 

oszlop adatából)

A végkielégítés és szociális 
hozzájárulási adója összegének 
75%-a, de legfeljebb 4 millió 

forint

 A felmentési időre járó, de legfeljebb hat 
havi illetmény és szociális hozzájárulási 

adójának összege, illetve a
4.§ (1) esetében felmentési időre járó egyhavi 
illetmény és szociális hozzájárulási adójának 

összege

A végkielégítés és szociális 
hozzájárulási adója összegének 
75%-a, de legfeljebb 4 millió 

forint

polgármester

Összesen:

                   jegyző                                                                                                                                                         

Sorszám

..............................................................................                                                                     ……………………………………

P. H.

Intézmény 
neve

A kérelemmel érintett intézmények foglalkoztatottankénti adatai

2015. évi adatok

Foglalkoz-
tatott neve Munka-kör Jogállás

Ágazat 
megne-
vezése

Születési 
idő

Intézmény 
székhelyé-
nek címe

 Köznevelési 
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Igényelt 
támogatás 
összesen 
(18.+23.)

Jogviszony utolsó 
napja

Felmentéssel, illetve rendes 
felmondással megvalósuló

2014. évi adatok

Felmentés vagy rendes 
felmondás alapjául 

szolgáló évek száma

Végkielégítés alapjául 
szolgáló évek száma

 A felmentési időre járó, de 
legfeljebb hat havi illetmény 

és szociális hozzájárulási 
adójának összege, illetve a
4.§ (1) esetében felmentési 

időre járó egyhavi illetmény 
és szociális hozzájárulási 

adójának összege
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3. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó 
illetmény Végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Dátum:

2014. évi tényleges kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla személyenkénti elszámoláshoz, illetve a tartalékállomány megszünését követő kifizetésekhez*

Intézmény neve Intézmény címe
Köznevelési intézmény 
esetén OM azonosító

2014. évben keletkezett tényleges kifizetés

Eltérés (+/-)
(17-16. 

oszlop)**

 A felmentési időre járó, de legfeljebb hat havi illetmény és 
szociális hozzájárulási adójának összege, illetve a

4.§ (1) esetében felmentési időre járó egyhavi illetmény és 
szociális hozzájárulási adójának összege

Összesen
(14.+15.)

Végkielégítés

Jogviszony utolsó napja

Felmentés vagy 
rendes felmondás

polgármester
.............................................................................................                                                                                                                   ………………………………………………………………

2014. évben 
ténylegesen 

kifizetett 
támogatásSorszám hónap száma

* Ezt a táblát az igénylő az év végi elszámolás keretében köteles a 2014. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történő tényleges kifizetéséről   az Igazgatóság felé megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával, továbbá ezen adatlap szolgál a köztisztviselő tartalék állományának lejártát követő tényleges kifizetés igazolására is.
** Ha a folyósított támogatási összeg kisebb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözet nem igényelhető meg. Ha a folyósított támogatási összeg nagyobb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.

                                                                                                                                                    jegyző                                                                             

alapjául szolgáló évek száma

P. H.

A végkielégítés és szociális hozzájárulási adója 
összegének 75%-a, de legfeljebb 4 millió forintÁgazat megnevezése

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló 
megszűnés esetén

Összesen:

Létszámcsökkentési 
igénylés üteme Foglalkoztatott neve Születési ideje
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4. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó áthúzódó 
illetmény Végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dátum:

Utalandó 
támogatási 

összeg

2015. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla

Sorszám Intézmény neve
Intézmény 

székhelyének címe
Köznevelési intézmény 
esetén OM azonosító

Végkielégítés Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló megszűnés esetén  A felmentési időre járó, de legfeljebb hat havi 
illetmény és szociális hozzájárulási adójának 

összege, illetve a
4.§ (1) esetében felmentési időre járó egyhavi 
illetmény és szociális hozzájárulási adójának 

összege

A végkielégítés és szociális hozzájárulási 
adója összegének 75%-a, de legfeljebb 4 

millió forint
Összesen
(13.+14.)

2015. évre 
megítélt 

támogatás 
összegehónap száma

P. H.

..............................................................................       ……………………………………………………….

Ágazat megnevezése Foglalkoztatott neve Születési ideje Jogviszony utolsó napja

Felmentés vagy 
rendes felmondás

2015. évben keletkezett tényleges kifizetési kötelezettség

Összesen:

alapjául szolgáló évek száma

jegyző polgármester
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5. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

Évek 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Igénylő összesített létszáma

Az év végi adatközlések során az adott év december 31-ei állapotnak megfelelő adat töltendő

Dátum:

.....................................................
 jegyző                                                                                    polgármester

…………………………….

Kérelmező összesített létszámának alakulását bemutató adatlap

P. H.
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A belügyminiszter 6/2014. (I. 31.) BM rendelete
a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 
nyújtható támogatásról

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a  Kormánynak az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró tagjával egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. fejlesztés: az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység;
2. uniós támogatás alapját képező okirat: uniós támogatási szerződés vagy támogatói okirat, végrehajtási 

megállapodás, vagy az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó támogatások esetén 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozata;

3. saját forrás: a  helyi önkormányzat, társulás által az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti európai uniós forrásból (a továbbiakban: uniós támogatás) és az e rendelet 
szerinti támogatásból megvalósuló fejlesztésre jóváhagyott olyan forrás, amelybe a  lakossági hozzájárulás, 
az egyéb szervezetek által nyújtott támogatás és az egyéb magánforrás nem számít bele.

2. A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználási célja és feltételei, a BM EU Önerő Alap támogatás 
mértéke

2. § (1) E rendelet alapján az uniós támogatásból finanszírozott és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3.  melléklet 8.  pontjában meghatározott célt szolgáló fejlesztés 
saját forrás kiegészítésére, a fejlesztés teljes időtartamára vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: BM EU 
Önerő Alap támogatás) nyújtható.

 (2) BM EU Önerő Alap támogatás
a) vízgazdálkodási célú infrastrukturális fejlesztése cél esetében

aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési,
ab) árvízvédelmi, illetve
ac) ivóvízminőséget javító

 fejlesztéshez,
b) környezetvédelmi célú infrastrukturális fejlesztése cél esetében

ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtását,
bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítását,
bc) szennyvízelvezetést és -tisztítást, illetve
bd) önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épület energetika-hatékonyságának növelését

 szolgáló fejlesztéshez
nyújtható.

 (3) BM EU Önerő Alap támogatás
a) a  Kvtv. 3.  melléklet 8.  pontja szerinti helyi önkormányzat, társulás vagy általa alapított költségvetési szerv 

(a továbbiakban együtt: kérelmező) által elnyert uniós támogatáshoz, vagy
b) – ha a  saját forrást a  kérelmező biztosítja – az  uniós támogatás nem helyi önkormányzat vagy társulás 

kedvezményezettje esetén a helyi önkormányzat vagy társulás tulajdoni hányadát érintő beruházáshoz
kapcsolódóan is nyújtható.

3. § (1) BM EU Önerő Alap támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező rendelkezik uniós támogatás alapját képező okirattal, 
a  fejlesztés a  támogatási kérelem benyújtása időpontjáig nem kezdődött meg, vagy ha a  fejlesztés megvalósítása 
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folyamatban van és annak műszaki-pénzügyi lezárása a  támogatási kérelem benyújtása időpontjában még 
nem történt meg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti fejlesztés esetén a támogatási kérelem az uniós 
támogatás alapját képező okirat nélkül is benyújtható.

 (2) Nem részesülhet BM EU Önerő Alap támogatásban a kérelmező, ha
a) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli a szükséges saját forrás kiegészítését,
b) az elnyert uniós támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására vonatkozó előírások azt 

nem teszik lehetővé,
c) a  hiánypótlás, valamint a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kérésére 

megtett kiegészítések, módosítások ellenére a  kérelemben szereplő adatok, valamint a  becsatolt 
dokumentumok hiányosak, hibásak, vagy

d) hiánypótlási kötelezettségének határidőre nem tett eleget.

4. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás mértéke – a  (4)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg 
a kérelmező saját forrásának
a) 60%-át a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztés esetén,
b) 50%-át a  környezetvédelmi célú, az  egészségügyi alapellátási vagy járóbeteg-szakellátási intézményben 

megvalósuló, a  szociális város-rehabilitációs célú infrastrukturális fejlesztés vagy belterületi közutak, 
kerékpárutak infrastrukturális fejlesztése esetén,

c) 40%-át bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatot ellátó intézményben megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztés esetén, valamint megyei önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem esetén.

 (2) Ha a  fejlesztés több támogatható célhoz is kapcsolódik, a  BM EU Önerő Alap támogatás mértékét a  kérelmező 
által célonként kidolgozott részletes költségvetés és az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás alapján 
kell meghatározni. A  célonként kidolgozott részletes költségvetés hiányában a  BM EU Önerő Alap támogatás 
a legalacsonyabb támogatási intenzitású cél alapján kerül meghatározásra.

 (3) A BM EU Önerő Alap támogatás – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg kérelmenként 
a 900 millió forintot.

 (4) A  2.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja és b)  pontja szerinti fejlesztés esetén, ha a  fejlesztés több település 
részvételével valósul meg, a 900 millió forint településenként legfeljebb 90 millió forinttal megemelhető, de a BM EU 
Önerő Alap támogatás nem haladhatja meg az (1) bekezdés a) és b) pontja és az (5)–(7) bekezdés szerinti mértéket.

 (5) Ha a kérelmező a Kvtv. 3. melléklet 8. pont a) vagy b) alpontja és c) alpontja alapján is jogosult a BM Önerő Alap 
támogatásra, a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke legfeljebb a kérelmező saját forrásának 75%-a lehet.

 (6) A  2.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja és b)  pont bc)  alpontja szerinti fejlesztést megvalósító kérelmező esetén 
a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke legfeljebb a kérelmező saját forrásának 100%-a, ha a kérelmező
a) a  fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony 

keretében veszi igénybe, vagy
b) a  közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó fejlesztés során a  Kbt. szerint 

a  részszempontok körében a  munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának 
a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazza.

 (7) Ha kérelmező nyilatkozatában vállalja, hogy a  fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe vagy a  Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során 
a  Kbt. szerint a  részszempontok körében, a  munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának 
a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot alkalmazza, a BM EU Önerő Alap támogatás 
maximális mértéke 5%-kal megemelkedik, kivéve ha a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke eléri a kérelmező saját 
forrásának 100%-át.

3. Az állami támogatásokra vonatkozó előírások

5. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk 
(1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, ha az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti, korábban 
megítélt támogatáshoz szükséges saját forrást egészíti ki és kizárólag a korábban megítélt támogatás odaítélésének 
alapjául szolgáló jogszabályban meghatározott jogcímhez tartozó támogatási kategóriák szerint nyújtható, az  ott 
meghatározottak szerint.

 (2) A  korábban megítélt kulturális célú támogatáshoz a  saját forrás kiegészítésére kulturális támogatás nyújtható 
az Európai Bizottság SA.34770 (12/N-2) számú határozatának szabályai szerint.
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 (3) A  korábban megítélt közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatáshoz közszolgáltatás ellentételezésére 
támogatás nyújtható.

 (4) Az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatás alapján már megkezdett beruházáshoz 
a saját forrás kiegészítésére kizárólag csekély összegű támogatás adható, ha arra a (2) és a (3) bekezdés alapján nem 
nyújtható támogatás.

 (5) Nem nyújtható BM EU Önerő Alap támogatás a  saját forrás kiegészítésére, ha a  támogatási kategória maximális 
támogatási intenzitását meghatározó előírások azt nem teszik lehetővé.

 (6) A  BM EU Önerő Alap támogatás és a  korábban megítélt támogatás együttesen nem eredményezhet olyan 
támogatási arányt, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25.  §-a szerinti regionális támogatási 
térképben meghatározott maximális támogatási intenzitás, és a  regionális beruházási támogatás esetében 
a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 
13. cikk (6) bekezdésében előírt 25%-os saját forrás követelményébe ütközik.

 (7) Az  azonos elszámolható költségek vonatkozásában az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti, korábban megítélt 
támogatás és a BM EU Önerő Alap támogatás összege együttesen nem haladhatja meg az uniós állami támogatási 
szabályokban, illetve az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.

6. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a  közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett 
kaphat.

 (2) A  támogatás mértéke a  BM EU Önerő Alap támogatással együtt sem haladhatja meg a  közszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az  ésszerű nyereséget. A  BM EU Önerő Alap 
támogatás mértékét az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági 
határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.

 (3) Ha a  kedvezményezett a  BM EU Önerő Alap támogatással együtt a  Határozat 5.  cikkének megfelelően 
meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha 
a  túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a  túlkompenzáció 
átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(3) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

 (2) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet 
kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági 
rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A  csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a  kedvezményezett a  csekély összegű támogatásokról 
szóló bizottsági rendelet 6. cikk 1. pontja szerinti nyilatkozat szerinti továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a  csekély összegű 
támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

4. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül 
kitöltött és kinyomtatott egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának a  kincstár kérelmező székhelye 
szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014. október 1-jéig lehet postai úton benyújtani. 
A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelmező az ebr42 rendszerben a kérelmet 2014. október 
1-jén éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. október 2-án postára adta. E  határidő elmulasztása jogvesztő, 
a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.
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 (2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell
a) az uniós támogatás alapját képező okiratot, ennek hiányában a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti 

fejlesztés esetén az uniós támogatás odaítéléséről szóló levelet,
b) az uniós pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalásának igazolását,
c) társulás esetében a társulási megállapodást,
d) az 1–3. melléklet szerinti, az ebr42 rendszerben kitöltött adatlapokat,
e) a polgármester vagy elnök nyilatkozatát arról, hogy

ea) a 3. alcím szerinti állami támogatási szabályokban foglalt feltételek fennállnak, azoknak a kérelmező, 
valamint a kérelem megfelel,

eb) a  2.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja és b)  pont bc)  alpontja szerinti fejlesztés esetén 
a 4. § (6) bekezdésben meghatározott feltétel fennáll,

еc) а 4. § (7) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a kérelmező vállalja-e,
ed) a  fejlesztés a  helyi önkormányzat vagy társulás vagyonának gyarapodását eredményezi-e, kivéve 

a  vízrendezési és csapadékvíz-elvezetés cél esetében, valamint a  megyei önkormányzat által 
benyújtott kérelem esetében,

ee) а ВМ EU Önerő Alap támogatásból megvalósuló beruházás eredeti rendeltetésének megfelelő 
használatát a projekt zárásától számított 5 évig biztosítja, és hogy azt nem idegeníti el,

ef ) a  feladatellátási helyet nem szünteti meg, és az  intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó 
részére nem adja át, kivéve ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan 
változik az intézmény fenntartója,

f ) a  fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a  fejlesztés olyan intézményt érint, ahol 
a  fenntartó az  állami intézményfenntartó központ, vagy a  Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet, és

g) a 4. § (2) bekezdése szerinti esetben a célonként kidolgozott részletes költségvetést.
 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak tartalmaznia kell

a) a kérelmező megnevezését,
b) a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának számát,
c) а tervezett fejlesztés

ca) pontos megnevezését,
cb) összköltségét,
cc) pénzügyi ütemezését,
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,

d) a saját forrás biztosításának módját, az ivóvízminőséget javító, valamint a szennyvízelvezetés és – tisztítás cél 
esetén a 3. melléklet B) pontja szerinti költség fedezetének rendelkezésre állását.

9. § (1) Az Igazgatóság a felülvizsgált kérelmek eredeti példányát – véleménye csatolásával – a kérelem benyújtását követő 
25 napon belül továbbítja a miniszter részére.

 (2) Ha a  miniszter a  kérelmek vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja 
szükségesnek, a  kérelmező a  miniszter felhívására a  felhívástól számított 20 napon belül a  miniszter és 
az Igazgatóság részére történő együttes benyújtással a tájékoztatást és a dokumentumok megküldését teljesíti.

10. § (1) A támogatási kérelmekről az azok, vagy az azok tekintetében előírt hiánypótlás beérkezését követő 90 napon belül 
– folyamatos elbírálás keretében – a miniszter dönt.

 (2) A támogatási kérelmeket a miniszter a Kvtv.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételek, az uniós támogatás 
alapját képező okiratban rögzített adatok és a  pályázó költségvetésében vállalt, el nem számolható költséggel 
csökkentett saját forrás összege alapján bírálja el, a rendelkezésre álló szabad előirányzat függvényében.

 (3) A miniszter a támogatási döntést a minisztérium honlapján közzéteszi.
 (4) Az  uniós támogatás alapját képező okiratban forinttól eltérő pénznemben meghatározott összeget – ha 

a  támogatás alapját képező okirat az  átváltás árfolyamáról nem rendelkezik – a  kérelem benyújtásának 
időpontjában érvényes Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásához kapcsolódóan kialakítandó 
árfolyam-kompenzációs rendszernek megfelelően az  államháztartásért felelős miniszter által megadott technikai 
árfolyamon kell meghatározni.
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11. § (1) A  BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit a  miniszter és a  kedvezményezett támogatási 
szerződésben rögzíti.

 (2) Ha a kedvezményezett a BM EU Önerő Alap támogatást a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti fejlesztéshez 
uniós támogatás alapját képező okirat nélkül igényelte, a miniszter a kedvezményezett részére az uniós támogatás 
alapját képező okirat megkötéséig ígérvényt állít ki.

5. A BM EU Önerő Alap támogatás folyósítása

12. §  A BM EU Önerő Alap támogatás folyósításának feltétele olyan támogatási szerződés megkötése, amely tartalmazza
a) a  kedvezményezett által megvalósítandó fejlesztésnek az  uniós támogatás alapját képező okirat szerinti 

pontos megnevezését és azonosító adatait,
b) a BM EU Önerő Alap támogatás százalékos mértékét, összegét és éves ütemezését,
c) a BM EU Önerő Alap támogatás folyósításának követelményeit,
d) a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit és
e) a  kedvezményezett által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetében irányadó, a  14.  § 

szerinti jogkövetkezményeket.

13. § (1) A  BM EU Önerő Alap támogatást a  támogatási szerződésben foglaltak szerint – a  2.  § (2)  bekezdés a)  pont 
ac) alpontja, b) pont ba)–bc) alpontja szerinti fejlesztés kivételével – teljesítésarányosan, a miniszter utalványozása 
alapján a kincstár folyósítja a kedvezményezett fizetési számlájára.

 (2) A BM EU Önerő Alap támogatás
a) folyósítása a 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, b) pont bd) alpontja szerinti fejlesztés, egészségügyi 

alapellátási vagy járóbeteg-szakellátási intézményben megvalósuló infrastrukturális fejlesztés, bölcsődei, 
óvodai nevelési és általános iskolai feladatot ellátó intézményben megvalósuló infrastrukturális fejlesztés, 
szociális város-rehabilitációs célú infrastrukturális fejlesztés vagy belterületi közutak, kerékpárutak 
infrastrukturális fejlesztése, valamint megyei önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem esetén 
az  uniós támogatás alapját képező okiratban foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, ennek végrehajtása 
érdekében a kedvezményezett az illetékes közreműködő szervezet által kiadott „Igazoló Adatlap”-ot az uniós 
támogatás kifizetését követően haladéktalanul megküldi a miniszter részére,

b) – a c) pontban meghatározott kivétellel – a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont ba)–bc) alpontja 
szerinti fejlesztés esetén, ha a  BM EU Önerő Alap támogatás kevesebb mint 5 millió forint, a  2014. évre 
ütemezett összeg egésze, egyéb esetben a  2014. évre ütemezett összeg 25%-a a  kedvezményezett 
3. melléklet szerinti nyilatkozata alapján támogatási előlegként – a kedvezményezett által aláírt támogatási 
szerződés miniszterhez történő érkezését követő 8 napon belül – kerül kifizetésre,

с) а 2.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja szerinti cél esetén – ha a  fejlesztés Európai Unió felé vállalt 
kötelezettséget érint – támogatási előlegként kerülhet kifizetésre, amelynek mértéke a támogatás 2014. évre 
ütemezett összegének 75%-a,

d) az  Ávr. 78/F.  §-a alapján az  önerő arányos hozzárendelése nélkül kifizetett uniós támogatás esetében 
támogatási előlegként, – a közreműködő szervezet által az uniós támogatás teljes kifizetéséről szóló igazolás 
alapján – legfeljebb a ki nem fizetett BM Önerő Alap támogatás összegéig kerülhet kifizetésre.

 (3) A 2011–2013. évben a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pont ba)–bc) alpontja szerinti fejlesztéshez nyújtott 
támogatás esetén
a) ha a  kifizetett támogatás összege kevesebb, mint a  teljes BM EU Önerő támogatás összegének 20%-a 

– a b) pontban meghatározott kivétellel –, a teljes BM Önerő Alap támogatás 25%-a, de maximum a 2014-ig 
meghatározott összeg a kedvezményezett írásbeli kérelmére, támogatási előlegként kerülhet kifizetésre,

b) ha a  fejlesztés Európai Unió felé vállalt – az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló irányelvvel 
kapcsolatos – kötelezettséget érint, és a  kifizetett támogatás összege kevesebb, mint a  teljes BM Önerő 
Alap támogatás összegének 25%-a, a  2014. évre ütemezett összeg 75%-a támogatási előlegként kerülhet 
kifizetésre,

c) az  Ávr. 78/F.  §-a alapján az  önerő arányos hozzárendelése nélkül kifizetett uniós támogatás esetében 
támogatási előlegként – a közreműködő szervezet által az uniós támogatás teljes kifizetéséről szóló igazolás 
alapján – legfeljebb a ki nem fizetett BM Önerő Alap támogatás összegéig kerülhet kifizetésre.

 (4) A kedvezményezett a  (2) és (3) bekezdés alapján igénybe vett támogatási előleg felhasználását a kifizetést követő 
6 hónapon belül a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti „Igazoló Adatlap” miniszter részére történő megküldésével, 
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a  (2) bekezdés d) pontja és a  (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben az uniós támogatásra vonatkozó elszámolási 
kötelezettség teljesítésével egyidejűleg igazolja.

 (5) A  BM EU Önerő Alap támogatás évenként kifizetésre kerülő összege nem haladhatja meg a  támogatási 
szerződésben meghatározott évenkénti ütemet vagy ütemeket, kivéve ha a fejlesztés megvalósítása során
a) előző évi maradvány felhasználása történik, vagy
b) az uniós támogatás alapját képező okirat módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül 

sor.

6. A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának ellenőrzése, a BM EU Önerő Alap támogatás 
jogosulatlan igénybevétele

14. § (1) A  BM EU Önerő Alap támogatás jogosulatlan felhasználásának minősül, ha a  kedvezményezett vagy az  általa 
alapított költségvetési szerv elveszti az uniós támogatásra való jogosultságát.

 (2) Ha a kedvezményezettnek az uniós támogatást vissza kell fizetnie, az uniós támogatás visszafizetésének arányában 
a BM EU Önerő Alap támogatásról köteles lemondani és a már kifizetett BM EU Önerő Alap támogatást a központi 
költségvetés részére visszafizetni.

 (3) Ha a  kedvezményezett a  fejlesztés összköltségének növekedése nélkül lakossági hozzájárulásból, átvett 
pénzeszközből, fejlesztési célú költségvetési támogatásból vagy támogatásértékű bevételként az adott fejlesztésre 
felhasználható további fejlesztési forrásokhoz jut, és ezen további források együttes összege meghaladja a  BM 
EU Önerő Alap támogatással nem finanszírozott önerő részt, a kedvezményezett a BM EU Önerő Alap támogatást 
– a többletfinanszírozás erejéig – köteles visszafizetni.

15. § (1) A  kedvezményezett a  – a  BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásával megvalósult infrastrukturális fejlesztést 
is magában foglaló – megnövelt ingatlanvagyonnak a projekt zárásától számított 5 évig az eredeti rendeltetésnek 
megfelelő használatát köteles biztosítani és azt nem idegenítheti el.

 (2) Ha az  uniós támogatás alapját képező okirat alapján vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós 
akadályba ütközik vagy a támogatási szerződést érintő adatok és körülmények megváltoznak, a kedvezményezett 
haladéktalanul köteles e  tényt írásban a  miniszternek bejelenteni. A  bejelentés alapján a  támogatási szerződést 
a megváltozott körülményeknek megfelelően – indokolt esetben – módosítani kell.

16. §  A kedvezményezett
a) a  BM EU Önerő Alap támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat – számlákkal alátámasztva – 

elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván,
b) a  BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az  éves költségvetési 

beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el.

7. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. §  A helyi önkormányzatok és az  önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján a  2013. évben benyújtott és 
e rendelet hatálybalépésekor el nem bírált támogatási kérelmekre e rendeletet kell alkalmazni.

19. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-ai 2012/21/EU bizottsági határozat 
(HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.), és

b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,2013.12.24. 1.o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 6/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Adatlap BM EU Önerő Alap igényléséhez

I.  Kérelmező adatai:
 1. A helyi önkormányzat vagy társulása neve:
 2. A helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának címe:
 3. A helyi önkormányzat vagy tárulás székhely önkormányzatának adószáma:
 4. A helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának törzsszáma:
 5. A BM EU Önerő Alap kérelmet előkészítő személy, személyek neve, telefonszáma, e-mail címe:

II.  A támogatandó feladat megjelölése:
 1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése: (több cél esetén több sor és több e rendelet 3. melléklete tölthető)
 2. Az uniós támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:
 3. Az uniós támogatási szerződés vagy nyertes pályázat azonosítója:
 4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerződésben vagy nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:
 5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt műszaki tartalomnak megfelelően):

III.  Közfoglalkoztatásra és közbeszerzésre vonatkozó adatok:
 1. A fejlesztés során igénybe vett közfoglalkoztatottak száma:
 2. A közfoglalkoztatás időtartama:
 3. A  Kbt. szerinti építési közbeszereztetés során a  munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatása 

értékelési szempont:

Kelt: ......................., 20... év ..................... hó ........... nap

  ........................................................... 
  a helyi önkormányzatot 
  vagy a társulást képviselő 
  aláírása

2. melléklet a 6/2014. (I. 31.) BM rendelethez

A társulás adatai

A B С D E

1 A helyi önkormányzat KSH kódja
A helyi önkormányzat 

neve

A helyi 

önkormányzatra jutó 

összes saját forrás 

(forint)

BM EU Önerő Alap 

támogatás maximális 

mértéke a 4. §-ban 

foglaltak szerint 

(%-ban)

A helyi 

önkormányzatra 

jutó maximális 

BM EU Önerő Alap 

támogatás (forint)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Saját forrás mindösszesen:

3. melléklet a 6/2014. (I. 31.) BM rendelethez

A kérelmező fejlesztésének pénzügyi adatai

A kérelmező neve:

A BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a 4. §-ban foglaltak szerinti számítás alapján (%-ban):

 A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):

Források megnevezése 2014. év 2015. év 2016. év Összesen: (forint)

1. EU Alapokból igényelt forrás összege

2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás 
keretében biztosított összeg

3. A kérelmező összes saját forrása 
(3.1.+3.2.+3.3.)

3.1. A kérelmező által költségvetésének 
terhére vállalt saját forrás összege

3.2. Hitel

3.3. Az EU Önerő Alap felhasználásának 
részletes szabályairól szóló  
285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet szerinti  
EU Önerő Alap összege

4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.)

4.1. Lakossági hozzájárulás

4.2. Egyéb magánforrás

4.3. Egyéb szervezetek támogatása
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5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.)

A BM EU Önerő Alapból igényelhető 
támogatás maximális összege:

Az Igényelt BM EU Önerő Alap támogatás 
összege:

Kérelmező kéri-e a 2014. évi támogatási 
összeg kifizetését előlegként

Igen/Nem

 B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):

Megnevezés Összeg

Pl.: Kérelmező által az adott fejlesztés megvalósítása 
során közvetlenül igénybe vett közfoglalkoztatás

Összesen:

 C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):

Kelt: ......................., 20.... év ..................... hó ........... nap

  ................................................................. 
  a helyi önkormányzatot 
  vagy a társulást képviselő 
  aláírása

A belügyminiszter 7/2014. (I. 31.) BM rendelete
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról

A Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény 76.  § (2)  bekezdés k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás igénybevételének feltételei

1. § (1) A  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvényben (a  továbbiakban: Kvtv.) 
4. melléklet 2. pontja szerinti megyei önkormányzati tartalékból támogatás (a továbbiakban: megyei támogatás):
a) a megyei önkormányzat működését veszélyeztető, a  kötelező feladatellátással kapcsolatos, 2014. évben 

esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére, és
b) a megyei önkormányzatnál felmerülő, egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek 

teljesítésére
igényelhető.

 (2) A Kvtv. 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti rendkívüli támogatás a települési önkormányzat
a) működőképességének megőrzéséhez, vagy
b) feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához
igényelhető.

 (3) A  megyei támogatás és a  rendkívüli támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, 
felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.
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2. A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás igénylése

2. § (1) A  megyei támogatás, illetve a  rendkívüli támogatás iránti kérelmet (a  továbbiakban: támogatási kérelem) 
a  megyei támogatás esetén az  1.  melléklet szerinti adatlap, a  rendkívüli támogatás esetén az  1. és 2.  melléklet 
szerinti adatlapok ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött és kinyomtatott két eredeti és egy 
másolati példányának a kincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: 
Igazgatóság) az  év során bármikor, de – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – legkésőbb 2014. 
szeptember  30-áig történő megküldésével lehet postai úton benyújtani. E  határidő elmulasztása jogvesztő. 
A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

 (2) Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a  támogatási kérelem az  (1)  bekezdés szerint az  abban 
meghatározott határnapot követően is benyújtható azzal, hogy a papír alapú támogatási kérelem postára adásának 
határideje legkésőbb 2014. december 10.

 (3) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) a támogatási kérelem benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat másolatát, és
b) kizárólag elektronikus formában

ba) a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet, ennek hiányában 
a 2013. évi költségvetési rendelet 2013. december 31-én hatályos állapotát, és

bb) a  2014.  évi költségvetési rendelet támogatási kérelem benyújtásakor hatályos állapotát, ennek 
hiányában a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét.

 (4) Az  Igazgatóság a  felülvizsgált támogatási kérelmek egy eredeti példányát a  helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az  államháztartásért felelős miniszter (a  továbbiakban együtt: miniszterek) részére a  támogatási 
kérelem, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja.

 (5) Ha a támogatási kérelem a helyi önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabérei vagy az általa teljesítendő 
szociális segélyek határidőben történő kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül 
benyújtásra, a  felülvizsgálatot az  Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és a  kérelemről, valamint véleményéről 
soron kívül tájékoztatja a minisztereket.

 (6) Ha a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter vagy az  államháztartásért felelős miniszter a  támogatási kérelem 
vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a  helyi 
önkormányzat a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására a  felhívástól számított 3 napon belül 
a miniszterek és az Igazgatóság részére történő együttes benyújtással teljesíti.

3. A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás döntési rendszere

3. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási kérelmek elbírálására bíráló bizottságot hoz létre, amelybe
a) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter két főt,
b) az államháztartásért felelős miniszter két főt,
delegál.

 (2) A bíráló bizottság a szervezetét és működését ügyrendjében határozza meg.
 (3) A  támogatási kérelmekről a  bíráló bizottság javaslata alapján a  miniszterek szükség szerint, de legkésőbb 2014. 

december 20-áig együttesen döntenek.
 (4) A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter a  megyei támogatást és a  rendkívüli támogatást támogatói okirattal 

biztosítja.
 (5) Ha a  rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje megköveteli, a  helyi önkormányzatért felelős miniszter 

a támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést 
köt a kedvezményezettel.

4. §  A megyei támogatást, illetve a  rendkívüli támogatást a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása 
alapján a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja.

4. A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai 
és a felhasználás ellenőrzése

5. § (1) A  helyi önkormányzat a  megyei támogatást, illetve a  rendkívüli támogatást – a  3.  § (5)  bekezdése szerinti esetet 
kivéve – a  folyósítást követő 3 hónapon belül használhatja fel, az  ezt követően felhasznált támogatás összege 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 13. szám 1863

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57/A. § (1) bekezdés d) pontja szerint jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül.

 (2) A 3. § (5) bekezdése szerinti esetben a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint 
kell felhasználni és azzal elszámolni.

 (3) A  helyi önkormányzat a  támogatással az  éves költségvetési beszámolója keretében – a  (2)  bekezdés szerinti eset 
kivételével – a 3. melléklet szerinti adatlapon számol el.

5. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter



1864 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2014. évi 13. szám
 

1. melléklet a 7/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

Igény összesen:

 eFt

 eFt

 eFt

 eFt

Igényelt támogatás célja (részletes leírás):

Kelt:

Támogatási igény 
megnevezése:

Kapcsolattartó neve:

KSH kódja:

polgármester
 ……………………………………………………

            jegyző

……………, 

………………………………………………

 - a támogatási igényben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek,

eFt

Kapcsolattartó telefonszáma:

A pályázó nyilatkozik, hogy: 

Igénylő adatlap

A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására

Kapcsolattartó e-mail címe:

Önkormányzat neve:

Polgármester neve:

Önkormányzat címe:
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2. melléklet a 7/2014. (I. 31.) BM rendelethez 2. melléklet a …./2014. (…….) BM rendelethez 
 

Igénylésazonosító:                                    
Önkormányzat neve:   
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 
 
 
1.) Tartozások 
 
 
a) Az önkormányzat pénzintézet felé fennálló tartozásai 

 
aa) Működéshez kapcsolódó tartozások: 

    adatok eFt 

Célja  
 

Hitel, tartozás, 
rendelkezésre 

tartott hitelkeret  
összege 

Kérelem 
benyújtásakor 

fennálló tartozás 
összege 

2014. évet terhelő  
visszafizetési 
kötelezettség 

(tőke+kamatok) 

Lejárat 

Munkabér-hitelkeret          
Folyószámla-hitelkeret         
Rövid lejáratú hitel         
 Összesen:     

 
ab) Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások: 

    adatok eFt 

Célja  
 

Hitel, tartozás 
összege 

Kérelem 
benyújtásakor 

fennálló tartozás 
összege 

2014. évet terhelő  
visszafizetési 
kötelezettség 

(tőke+kamatok) 

Lejárat 

Rövid lejáratú hitel         
Hosszú lejáratú hitel         
Kötvénykibocsátás         
 Összesen:         
 

b) Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az igénylés benyújtásakor 
  adatok eFt 

Jellege Összes lejárt 
tartozás 

Összes lejárt 
tartozásból a 30 

napon túli 
tartozások összege 

Összes lejárt 
tartozásból a 60 napon 
túli tartozások összege 

Vízdíj, szennyvízdíj tartozás       
Gázdíj tartozás       
Villanydíj tartozás    
Távhő    
Közvilágítás    
Hulladék elszállítási díj tartozás    
Közüzemi díjtartozás összesen:    
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Közös hivatal felé fennálló tartozás    
Közös fenntartású közoktatási 
intézmények felé fennálló tartozás    
Közös fenntartású szociális 
intézmények felé fennálló tartozás    
Közös feladatellátás esetében  fennálló 
egyéb tartozás    
Közös feladatellátás esetében fennálló 
tartozások összesen:    
Élelmiszer beszállítók felé fennálló 
tartozások    
Egyéb tartozások    
 Összesen:       

 
c) Egyéb tartozások 

adatok eFt 
No. Tartozás oka: Tartozás összege  Tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
2.) Pénzeszközök állománya        adatok eFt 

 2012. év tény 2013. év tény 

Tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok     
Hosszú lejáratú betétek     
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok     
Betétkönyvek   
Költségvetési pénzforgalmi számlák   
 Összesen:     

 
 
Dátum: 
 
 PH. 

 
 

………………………… 
polgármester/elnök 

 ………………………… 
(fő)jegyző 
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3. melléklet a 7/2014. (I. 31.) BM rendelethez

igénylésazonosító

1 Önkormányzat neve
2 Önkormányzat KSH kódja
3 Megítélt támogatás összege (Ft)
4 Pályázat benyújtásának időpontja
5 Támogatási döntés időpontja

Kelte Esedékessége
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Összesen:
El nem számolt összeg 
(megítélt támogatás - 
elszámolás összesen) (Ft):

Dátum:

Igazgatóság által 
elfogadott összeg

A táblában további alpontok felvehetők

Összeg (Ft)

A  támogatásból teljesített kifizetések

A rendkívüli támogatás elszámoló adatlapja

No. Teljesített tartozás / fizetési kötelezettség megnevezése

polgármester/elnök (fő)jegyző

Számla Pénzügyi teljesítés ideje Pénzügyi bizlonylat száma
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A belügyminiszter 8/2014. (I. 31.) BM rendelete
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatainak ellentételezéséről

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p) és z)  pontjában meghatározott feladatköreimben eljárva – az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § 
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 41. § d) és l) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1. § (1) A  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az  a  települési 
önkormányzat nyújthat be támogatási igényt,
a) amely a 2014. évi ivóvíz- és csatornadíjat a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben és a rezsicsökkentések 

végrehajtásáról szóló törvényben foglaltak szerint állapította meg,
b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült szennyvízközmű beruházás esetén 

nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a  tárgyévre vonatkozóan a  ráfordítások csökkentéséhez 
költségvetési támogatást nem vesz igénybe, és ezt az 1. melléklet szerinti 3. nyilatkozatban igazolja,

c) amely az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen 
az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult,

d) amelynek területén az  ivóvízmű, illetve csatornamű üzemeltetését a  támogatás igénylésének időpontjában 
hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító működési engedéllyel 
vagy közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató 
végzi, vagy ezek hiányában az  illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelem és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) benyújtott működési engedély iránti 
kérelem másolatát a települési önkormányzat a támogatási igényhez csatolja,

e) amelynek az  egyes szolgáltatások esetében a  támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítása, 
illetve költsége
ea) a más víziközműből történő ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége 2014. január 

1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m3 értéket,
eb) a  nem csatornázott területeken az  ivóvíz-szolgáltatás 2014. évi várható fajlagos ráfordítása 

meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket, vagy
ec) a  csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy az  ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos 

vagy más-más víziközmű-szolgáltató végzi – az  ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2014. évre várható 
együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket és

f ) amely adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással nem rendelkezik, és ezt az  1.  melléklet szerinti 
6. nyilatkozatban igazolja.

 (2) Az  (1)  bekezdés e)  pont ea)  alpontja szerinti nettó 320 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a  lakossági célú 
felhasználás miatt átvett vízmennyiség után igényelhető. Az  (1)  bekezdés e)  pont eb)  alpontja szerinti nettó 
498 Ft/m3 feletti, illetve az  (1) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1002 Ft/m3 feletti rész támogatása csak 
a lakossági célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető.

 (3) Fajlagos ráfordításnak minősül az  az 1 m3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a  2.  melléklet 5.  pontjában 
részletezett adatok szerint összeállított, a kincstár honlapján közzétett adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli 
bizonylatokkal alátámasztható, a  2014. évre tervezett és a  2014. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és 
annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

2. § (1) Támogatás fajlagos ráfordítások részleges ellentételezésére nyújtható, ha azok kalkulációja összhangban van 
a számvitelről szóló törvénnyel.

 (2) Többtényezős díjak alkalmazásakor a  többtényezős díjat egytényezőssé kell alakítani, és az  átalakítás módját 
részletes kalkulációkkal kell bemutatni.

 (3) A  szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót, valamint csatornaszolgáltatásnál a  környezetterhelési díjat 
a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet figyelembe venni.
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 (4) Több települést ellátó és a  települések tekintetében átlagráfordítást figyelembe vevő egységes díjat alkalmazó 
víziközmű-szolgáltató esetében településenkénti költségkalkuláció alapján támogatás nem igényelhető.

3. § (1) A támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel kell megállapítani:
a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 

2,4%-ig, a  2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,1%-ig vehető figyelembe a  támogatási 
javaslat kialakítása során,

b) csatornázott területeken a  csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az  előző évben 
elismerthez képest legfeljebb 2,4%-ig, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,1%-ig vehető 
figyelembe a támogatási javaslat kialakítása során,

c) ha a  nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj alacsonyabb, mint a  tervezett fajlagos ráfordítás, 
a megítélt támogatás összegét arányosan csökkenteni kell,

d) ha a  lakossági fogyasztók számára megállapított 2014. évi díj nem éri el a  támogatási igény 
meghatározásánál figyelembe vett, az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott küszöbértéket és ennek 
oka nem az önkormányzati kompenzáció, a fajlagos támogatás mértéke a megállapított díj és a küszöbérték 
különbözetével csökkentett összeg,

e) az átvett víz esetében a hálózati veszteség – a vízátvételi pont és a szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére 
átadott vízmennyiség közötti különbség – figyelembe vehető aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és

f ) a  csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége – lakossági fogyasztói körben – nem haladhatja meg 
a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.

 (2) Ha a  szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerint 
figyelembe vehető mértéket, az egyes költségnemek növekedése a támogatási javaslat kialakításánál a következők 
szerint kerül elismerésre:
a) az  értékcsökkenési leírás, valamint – a  víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és a  Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelő üzemeltetés esetén – az azt helyettesítő használati 
(bérleti) díj nem haladhatja meg az  eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható – a  fajlagos 
ráfordítás számítása során felhasználni tervezett – a  díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott 
mértéket, illetve mértékének 160 Ft/m3 feletti része nem támogatható,

b) a  személyi jellegű ráfordítások növekedése az  előző évben elismerthez képest legfeljebb 4,4%, a  2012. évi 
tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 8,3% lehet,

c) az  anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése az  előző évben elismerthez képest legfeljebb 2,5%, 
a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 3,8% lehet,

d) az  energiaköltségek növekedése az  előző évben elismerthez képest, illetve a  2012. évi tényleges értékhez 
viszonyítva nem emelkedhet és

e) az  egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése az  előző évben elismerthez képest 4,3%, a  2012.  évi 
tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,8% lehet, ide nem értve a  közművezetékek adójáról szóló 
törvényben foglaltak alapján megfizetésre kerülő adót.

 (3) Az (1) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni
a) a  kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4.  mellékletében 

felsorolt kedvezményezett kistérségekhez tartozó települési önkormányzatok, és
b) a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
mellékletében szereplő települések

esetében.
 (4) Ha a települési önkormányzat nem felel meg az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak, a támogatást igénylő települési 

önkormányzatnak részletes szöveges indokolást kell benyújtania.

4. §  A támogatást a  települési önkormányzat kizárólag a  lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére használhatja fel.

5. § (1) A víziközmű-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával kitöltött, 2. melléklet szerinti 
adattartamú támogatási igényt, valamint annak az e  rendeletben előírt kötelező mellékleteit 2014. február 14-éig 
kell rögzíteni és lezárni a  kincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul nevű 
elektronikus rendszerben és három eredeti példányban a  kincstár települési önkormányzat székhelye szerint 



1870 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 13. szám 

illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A kizárólag postai úton, valamint a kizárólag 
elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. A  papír alapú támogatási igény postára adásának határideje 
legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő.

 (2) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes támogatási igény, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó 
támogatási igény esetén a  víziközmű-szolgáltató – vagy a  társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra 
vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani. Új vízmű, illetve csatornamű üzembe helyezése 
esetén a  fajlagos ráfordítás összetevőit – ideértve az  üzembe helyezés költségét is – külön indokolásban kell 
kimutatni a beruházás megvalósítási tanulmányának megfelelően.

 (3) Az Igazgatóság a határidőben benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő támogatási igényt mellékleteivel 
együtt 2014. március 3-áig két eredeti papír alapú példányban továbbítja a vízgazdálkodásért felelős miniszternek 
(a továbbiakban: miniszter), valamint elektronikus úton – ideértve az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerint benyújtott 
mellékletet – a  kincstár központi szervének. A  kincstár központi szerve 2014. március 5-éig elektronikus úton 
megküldi az országosan összesített adatokat a miniszternek.

6. § (1) A  támogatási igényeket a  (3)  bekezdés szerinti tárcaközi bizottság a  3.  §-ban foglalt szempontok szerint 
megvizsgálja, és javaslatot tesz a  lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának 
odaítélésénél figyelembe vehető tényleges küszöbértékekre, továbbá a  támogatásban részesíthető települési 
önkormányzatok körére. A  küszöbértékek nem lehetnek alacsonyabbak, mint az  1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában 
meghatározott értékek.

 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthető települési önkormányzatok számára 
megítélhető összes támogatás meghaladja a  rendelkezésre álló keretet, a  tárcaközi bizottság javaslatot tesz 
a települési önkormányzatonkénti támogatási összegek egységes mértékben történő csökkentésére.

 (3) A tárcaközi bizottság a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, 
az egészségügyért felelős miniszter és a MEKH elnöke által delegált egy-egy tagból áll. A tárcaközi bizottság elnöke 
a miniszter által delegált tag.

7. § (1) A miniszter a benyújtott igényeket legkésőbb 2014. március 28-áig bírálja el. A támogatást a miniszter utalványozása 
alapján a kincstár a döntést követő 15 napon belül folyósítja.

 (2) A települési önkormányzat a támogatást havi bontásban, az adott hónapban – illetve első alkalommal a megelőző 
hónapokban és az adott hónapban – keletkező jogos követelés alapján utalja tovább a víziközmű-szolgáltatónak. 
A  támogatás teljes összegét 2014. december 31-éig kell a  MEKH által kiadott víziközmű-szolgáltatás végzésére 
jogosító működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató vagy a  MEKH által kiadott közérdekű 
üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

 (3) A  támogatási igény benyújtását követő szolgáltatóváltás esetén az  üzemeltetési szerződés megkötését vagy 
a  közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a  korábbi víziközmű-
szolgáltató az  éves megítélt – átadott vízre és szolgáltatásra is vonatkozó – támogatásnak a  szolgáltatott 
mennyiséggel arányosan csökkentett részét a települési önkormányzat részére visszautalja.

 (4) A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2015. június 30-áig lehet felhasználni.

8. § (1) A kedvezményezett
a) a 2014. december 31-éig felhasznált támogatásról 2014. december 31-i fordulónappal,
b) a 2015. június 30-áig felhasznált támogatásról 2015. december 31-i fordulónappal
az éves költségvetési beszámolójában számol el.

 (2) Az  elszámolás során be kell mutatni a  fajlagos ráfordítás és a  szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. 
Ha az  elszámolásban szereplő adatok alapján számított támogatás összege elmarad a  megítélt támogatás 
összegétől, a  különbözetet a  víziközmű-szolgáltató visszautalja a  települési önkormányzat részére. A  települési 
önkormányzat a  jogosulatlanul igénybe vett támogatást az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti kamattal együtt fizeti vissza.

2. Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése

9. § (1) Az  egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozataként lakossági felhasználóknak, illetve közegészségügyi 
határozat alapján kiemelt felhasználói csoportoknak az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés 
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rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6.  §-a alapján elrendelt, legfeljebb 6 hét időtartamig fenntartott 
ivóvíz-ellátása támogatható.

 (2) Eseti ivóvízszennyezésre hivatkozással támogatás akkor adható, ha a  fővárosi, illetve megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási szerve a  2013. évben legfeljebb két alkalommal az  ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) vagy 
B) pontjában szereplő vízminőségi jellemző határértékének túllépését, majd 6 héten belül a túllépés megszűnését 
állapította meg határozatában. A  határérték két alkalommal történő túllépése együttesen sem haladhatja meg 
a 6 hetes időtartamot. A támogatási igény befogadásának feltétele a határozatok másolatának benyújtása.

 (3) A  nitrit, illetve nitrát paraméter esetén a  (2)  bekezdésben foglaltakat ideiglenes vízellátásban részesülő várandós 
anyák és egyévesnél fiatalabb csecsemők tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás a teljes 
2013. naptári évre is adható, amennyiben a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 
szerve 2013. évben a  közüzemi ivóvíz nitrit, illetve nitrát határérték túllépést megállapító és ismételten 
megfelelőséget megállapító határozatai együttesen benyújtásra kerülnek és a  kereskedelmi forgalomban lévő 
alternatív megoldások költségigényét nem haladja meg a benyújtott igény.

10. § (1) Az  egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezésére az  a  települési önkormányzat 
nyújthat be támogatási igényt, amelyet a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 
szerve vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézete 2013. január 1. és 2013. december 31. között kiadott 
határozatában kötelezett arra, hogy a településen vagy településrészen az érintett fogyasztók részére az egészséges 
ivóvizet biztosítsák.

 (2) Nem jogosult támogatásra az a települési önkormányzat
a) – a  9.  § (2)  bekezdés szerinti eseti ivóvízszennyezéssel összefüggő igények kivételével – amely 

az Ivóvízminőség-javító Programban vesz részt,
b) amelynek felróható okból, illetve az  üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor 

az ivóvíz-ellátási kötelezettség elrendelésére.

11. §  A támogatás mértékét a települési önkormányzat számítja ki a 4. mellékletben foglaltak szerint.

12. § (1) A támogatást az ivóvíz-ellátási kötelezettség megszűnését követően utólag, a víziközmű-szolgáltató által benyújtott 
és a  települési önkormányzat által befogadott számlák, számviteli bizonylatok alapján – az  Igazgatóság útján 
– lehet igényelni. A  támogatási igényt a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben kell rögzíteni és 
lezárni, és a (2) bekezdésben jelzett mellékletekkel együtt két eredeti példányban az Igazgatósághoz 2014. február 
14-éig benyújtani. A kizárólag postai úton, valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. 
A papír alapú támogatási igény postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő 
munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő.

 (2) A támogatási igényhez csatolni kell
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének vagy járási, fővárosi kerületi 

népegészségügyi intézetének a 10. § (1) bekezdés szerinti jogerős határozatát,
b) az (1) bekezdés szerinti számlák, számviteli bizonylatok hitelesített másolati példányát,
c) a 3. melléklet szerinti számlaösszesítést tartalmazó kimutatást, és
d) a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben a várandós anyák és az egyévesnél fiatalabb csecsemők részére kiadott 

egészséges ivóvíz tételes elszámolását.

13. § (1) Az  Igazgatóság 2014. március 3-áig továbbítja a  felülvizsgált támogatási kérelmek egy-egy példányát postai úton 
a  miniszternek, és elektronikusan a  kincstár központi szervének. A  kincstár központi szerve 2014. március 5-éig 
elektronikus úton megküldi az országosan összesített adatokat a miniszternek.

 (2) A miniszter a benyújtott igényeket legkésőbb 2014. március 28-áig bírálja el. A támogatást a miniszter utalványozása 
alapján a kincstár a döntést követő 15 napon belül folyósítja.

14. §  A kedvezményezett a  támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az  éves költségvetési 
beszámolójában számol el.
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3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 17. § 2014. december 31-én lép hatályba.

16. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya 
alá tartozó támogatást tartalmaz.

17. §  Hatályát veszti a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes 
feltételeiről, valamint az  egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 
90/2013. (X. 7.) VM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatai

1. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről

Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere 
igazolom, hogy a  támogatási igényben közölt fajlagos ráfordítási adatok a  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatásáról és az  egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló miniszteri 
rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.
A támogatási igény bejelentéséről – a  csatolt tartalommal – a  képviselő-testület a  ........................................ számú 
határozatot hozta (1. melléklet).
Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a  fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a  Tárcaközi Bizottság 
által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, 
pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja az önkormányzat.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

  ............................................. 
  polgármester
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2. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről

Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere 
nyilatkozom, hogy a  víziközmű-szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a  településünkre 
kimutatott támogatásigényt tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

  ............................................. 
  polgármester

3. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételéről

Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere 
nyilatkozom, hogy az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a szerződéses feltételek 
között nem szerepel, hogy a  2014. évre vonatkozóan a  ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) 
támogatást nem vesz igénybe az önkormányzat.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

  ............................................. 
  polgármester

4. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről

Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere 
igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.
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.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

  ............................................. 
  polgármester

5. nyilatkozat
Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA
az ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról

Alulírott
.................................................................................................................................................................................. a  víziközmű-szolgáltató 
vezetője nyilatkozom, hogy az  ellátott települések önkormányzatait az  igényelhető támogatásról előzetesen 
tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

  ............................................. 
  polgármester

6. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(3) bekezdése alapján

Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere 
igazolom, hogy a támogatási igényt benyújtó település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása 
nincs. Hozzájárulok ahhoz, hogy a  támogatás folyósítója e  nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje 
közvetlenül az adó- és vámhatóságtól.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

  ............................................. 
  polgármester

7. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
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ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a víziközmű-szolgáltatás módjáról

Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere 
nyilatkozom, hogy a  településen a  víziközművek a  tulajdoni viszonyok tekintetében megfelelnek a  víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, az  üzemeltetésre vonatkozóan pedig a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt előírásoknak.

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

  ............................................. 
  polgármester

2. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez

A támogatási igény benyújtásához és elszámolásához szükséges adatlapok adattartalmi 
követelményei

 1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat adatai
1.1. név
1.2. cím
1.3. telefonszám
1.4. ügyintéző neve
1.5. ügyintéző telefonszáma
1.6. számlavezető bank neve
1.7. számlaszám
1.8. polgármester neve
1.9. az  ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató neve és a  működési engedélye vagy a  közérdekű 

üzemeltetésre kötelező határozat száma
1.10. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató címe
1.11. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató telefonszáma
1.12. a támogatási igény összeállításáért felelős neve (az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál)
1.13. a  támogatási igény összeállításáért felelős telefonszáma (az ivóvíz-szolgáltatást végző 

víziközmű-szolgáltatónál)
1.14. a  csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató neve és a  működési engedélye vagy a  közérdekű 

üzemeltetésre kötelező határozat száma
1.15. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató címe
1.16. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató telefonszáma
1.17. a támogatási igény összeállításáért felelős neve (a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál)
1.18. a  támogatási igény összeállításáért felelős telefonszáma (a  csatornaszolgáltatást végző 

víziközmű-szolgáltatónál)
1.19. a támogatási igénnyel érintett települések neve

 2. Az ivóvíz-szolgáltatás adatai
2.1. a  szolgáltatás támogatására benyújtott igény a  támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt 

településen
2.2. saját termelésből történő szolgáltatás mennyisége a  támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt 

településen
2.2.1. 2012. évi tényleges
2.2.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott
2.2.3. 2014. évi tervezett

2.3. szolgáltatás csatornázott területen a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
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2.4. szolgáltatás nem csatornázott területen a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.5. vásárlásból történő szolgáltatás mennyisége a  támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt 

településen
2.6. saját termelésből lakosság részére történő szolgáltatás mennyisége a  támogatási igény 

kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.7. vásárlásból lakosság részére történő szolgáltatás mennyisége a  támogatási igény kedvezményezettjeként 

megjelölt településen
2.8. az alkalmazott lakossági díj típusa
2.9. lakossági díj mértéke
2.10. nem lakossági díj mértéke
2.11. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
2.12. a szolgáltatás fajlagos ráfordítása

2.12.1. 2012. évi tényleges
2.12.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott
2.12.3. 2013. évi várható
2.12.4. 2014. évi tervezett

2.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
2.13.1. energiaköltség
2.13.2. technológiai villamosenergia költsége
2.13.3.   (átvett) víz költsége
2.13.4. egyéb anyagköltség
2.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke
2.13.6. egyéb szolgáltatások értéke
2.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
2.13.8. bérköltség
2.13.9. személyi jellegű egyéb kifizetések
2.13.10. bérjárulékok
2.13.11. közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
2.13.12. egyéb ráfordítások
2.13.13. pénzügyi ráfordítások
2.13.14. rendkívüli ráfordítások
2.13.15. fajlagos vezetékhálózat hossza
2.13.16. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás

 3. A csatornaszolgáltatás adatai
3.1. a  szolgáltatás támogatására benyújtott igény a  támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt 

településen
3.2. szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen

3.2.1. 2012. évi tényleges
3.2.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott
3.2.3. 2014. évi tervezett

3.3. lakossági szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.4. az alkalmazott lakossági díj típusa
3.5. lakossági díj mértéke
3.6. nem lakossági díj mértéke
3.7. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
3.8. szennyvíztisztítást végző víziközmű-szolgáltató neve és működési engedélye vagy a közérdekű üzemeltetésre 

kötelező határozat száma településenként
3.9. szennyvíztisztítás díja a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.10. szennyvízátadás tervezett mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.11. lakosságtól származó szennyvízátadás tervezett mennyisége a  támogatási igény kedvezményezettjeként 

megjelölt településen
3.12. szolgáltatás fajlagos ráfordítása

3.12.1. 2012. évi tényleges
3.12.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott
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3.12.3. 2013. évi várható
3.12.4. 2014. évi tervezett

3.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
3.13.1. energiaköltség
3.13.2. technológiai villamosenergia költsége
3.13.3. vásárolt (átvett) víz költsége
3.13.4. egyéb anyagköltség
3.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke
3.13.6. egyéb szolgáltatások értéke
3.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
3.13.8. bérköltség
3.13.9. személyi jellegű egyéb kifizetések
3.13.10. bérjárulékok
3.13.11. közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
3.13.12. egyéb ráfordítások
3.13.13. pénzügyi ráfordítások
3.13.14. rendkívüli ráfordítások
3.13.15. kapacitás-kihasználtság
3.13.16. fajlagos vezetékhálózat hossza
3.13.17. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás

 4. Ivóvízvásárlás adatai
4.1. támogatási igény
4.2. ivóvíz-szolgáltató víziközmű-szolgáltató neve
4.3. az ivóvizet értékesítő víziközmű-szolgáltató(k) neve
4.4. a vásárolt ivóvízből ellátott települések neve
4.5. tervezett ivóvízvásárlás lakossági felhasználásra
4.6. tervezett ivóvízvásárlás nem lakossági felhasználásra
4.7. hálózati veszteség mértéke
4.8. fajlagos ráfordítás (díj)

 5. Az igénybe vett támogatás elszámolása a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
5.1. lakosság részére értékesített ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
5.2. lakosság részére értékesített ivóvíz tényleges mennyisége
5.3. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.4. tényleges fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.5. megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.6. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás támogatási igényben elismert mennyisége
5.7. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás tényleges mennyisége
5.8. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
5.9. tényleges fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
5.10. megítélt fajlagos támogatás (csatornaszolgáltatás)
5.11. az ivóvizet értékesítő víziközmű-szolgáltató neve
5.12. vízbázis neve
5.13. a vásárolt víz nettó díja, ráfordítása
5.14. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
5.15. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz tényleges mennyisége
5.16. megítélt fajlagos támogatás (ivóvízvásárlás)
5.17. önkormányzati nyilatkozat a víziközmű-szolgáltatás módjáról 
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3. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Számlaösszesítő kimutatás

Önkormányzat neve:  .............................................................................................................................................................................................
Címe:  ...........................................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma:  ..........................................................................................................................................................................................................
KSH-kódja:  .................................................................................................................................................................................................................

Sorszám A számla kiállítójának megnevezése A kiállított számla száma A számla összege (Ft)

Összesen:

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

  ............................................. 
  polgármester

4. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető összeg 
mértékének kiszámítási módja

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető összeg mértékét 
a következő képlettel kell kiszámítani:

T = Szv–Kv,
ahol
T = a támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthető fajlagos 
ráfordítás (Ft/m3) szorzata,
Kv = a  kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a  lakossági ivóvíz-szolgáltatás és az  1.  § (1)  bekezdés 
e) pont eb) alpontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata.
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A nemzetgazdasági miniszter 3/2014. (I. 31.) NGM rendelete
a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép 
jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező 
pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, 
adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában és az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban 
meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi 
cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az  online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel 
rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § E  rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i  
1407/2013/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), valamint az EK-Szerződés 
87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 
és az  1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendeletnek 
(a továbbiakban: 875/2007/EK bizottsági rendelet) megfelelően nyújtható.”

2. §  A Rendelet 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, 
valamint a  875/2007/EK bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani, kivéve, ha a  kérelmező 
a támogatást kizárólag olyan tevékenységhez használja, amely nem gazdasági tevékenység.
(2) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben 
a részére odaítélt valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalmáról.”

3. §  A Rendelet 2. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) Az  előirányzat terhére – a  4.  §-ban meghatározott támogatástól függetlenül – vissza nem térítendő 
támogatás adható annak az  üzemeltetőnek, aki a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által A017, illetve 
A018 számon engedélyezett pénztárgépre vonatkozó megrendeléssel, illetve üzembe helyezett ilyen pénztárgéppel 
rendelkezik, és a  megrendelésről a  pénztárgép forgalmazó a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az  adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást 
elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 4. § szerinti adatszolgáltatásában adatot szolgáltatott, 
vagy a megrendelést az üzemeltető a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, az állami adóhatóság 
által erre a célra kialakított felületen (a továbbiakban: központi rendelési felület) adta le.
(2) A  támogatás mértéke az  (1)  bekezdésben meghatározott pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett 
összeg, de legfeljebb a  (3)  bekezdés szerint megrendelt pénztárgép vételárának 4.  § (3)  bekezdése szerinti 
támogatás-tartalommal csökkentett összege.
(3) A  támogatás a  központi rendelési felületen leadott, pénztárgép beszerzésére irányuló megrendeléssel 
egyidejűleg igényelhető. A  megrendelést a  visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre leadott 
megrendelésnél megadott üzembe helyezési kód felhasználásával kell leadni.
(4) A támogatás (3) bekezdés szerinti igénylésekor az üzemeltető nyilatkozik
a) arról, hogy az  e  § keretében igényelt támogatás az  üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű 
(de  minimis) támogatásokkal együttesen nem haladja meg a  vonatkozó európai uniós jogi aktusokban 
meghatározott küszöbértékeket, és
b) arról, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és
c) az (1) bekezdés szerinti pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelésének, a támogatás erejéig történő, térítés 
nélküli engedményezéséről az állam javára.
(5) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban meg kell jelölni
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a) az  (1)  bekezdésben meghatározott pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett, a  (2)  bekezdésben 
meghatározott támogatásként igényelt összeget, továbbá
b) az  A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép eladójának nevét és adószámát, akivel szemben 
a (4) bekezdés c) pontja szerinti követelése fennáll.
(6) Az üzemeltető a  (4)–(5) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles a  (4) bekezdés 
c)  pontja szerinti követelés alapjául szolgáló szerződés, a  szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló 
számla, továbbá a  kifizetés teljesítését igazoló dokumentum másolatát az  állami adóhatóság részére átadni vagy 
postára adni.
(7) Az állami adóhatóság értesíti az A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép eladót az engedményezés 
megtörténtéről, valamint az engedményezett követelés összegéről.
(8) Az  üzemeltetőt megillető támogatás összegéről a  (6)  bekezdés szerinti dokumentumok állami adóhatósághoz 
történt beérkezését követő 5 munkanapon belül az állami adóhatóság elektronikus úton tájékoztatja a (3) bekezdés 
szerinti megrendelésben megjelölt eladót és a  támogatás összegét előlegként átutalja ezen eladó állami 
adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára.
(9) Az üzemeltető e § szerinti támogatási igényét az állami adóhatósághoz 2014. február 16-ig jogosult benyújtani. 
E határidő jogvesztő.
(10) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti támogatásra nem 
jogosult, a  támogatás iránti kérelmet elutasítja. Az  elutasító döntés elleni jogorvoslatra a  10.  § (4)  bekezdésben 
foglaltakat kell alkalmazni.
(11) A támogatás iránti kérelem elutasítását vonja maga után, ha az üzemeltető
a) hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú kérelmet nyújt be,
b) e jogszabályban meghatározott, egyéb feltételeknek nem felel meg.
(12) Azon üzemeltetők tekintetében, akik az  A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép helyett 
más, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép beszerzése felől, illetve üzembe helyezéséről, 
a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban 
meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi 
cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az  online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel 
rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 3/2014. (I. 31.) NGM rendelet hatálybalépésének időpontjáig már 
intézkedtek, továbbá akik az A017 és A018 számon engedélyezett pénztárgép helyett más, érvényes forgalmazási 
engedéllyel rendelkező pénztárgép beszerzéséről és üzembe helyezéséről megrendelés leadása nélkül intézkednek, 
az (1)–(11) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a  támogatás nem a  pénztárgép beszerzésére irányuló megrendeléssel egyidejűleg, hanem attól függetlenül, 
a központi rendelési felületen igényelhető,
b) amennyiben az  új pénztárgép beszerzésére megkötött szerződés alapján a  teljes vételár kiegyenlítésre került, 
úgy a támogatást az állami adóhatóság – az ezt igazoló (6) bekezdés szerinti dokumentumok (6) bekezdés szerinti 
benyújtását követően – közvetlenül az  üzemeltető részére, az  állami adóhatóságnál nyilvántartott pénzforgalmi 
számlájára folyósítja.
(13) A  (3)  bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladó a  pénztárgép (támogatásokkal nem csökkentett) 
eladási áráról állítja ki a  számlát. A  számla alapján fizetendő eladási árból a  (2)  bekezdés szerinti, valamint 
a  10.  §  (1)  bekezdése szerint közölt támogatásnak megfelelő összeg e  rendelet szerinti beszámítással kerül 
rendezésre, az eladási árból fennmaradó összeg az üzemeltető által pénzeszközzel, vagy egyéb módon rendezendő.
(14) Az  üzemeltetőnél a  számla szerinti – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem 
tartalmazó, támogatásokkal nem csökkentett – vételárat kell a  pénztárgép számviteli törvény szerinti bekerülési 
értékének meghatározásakor figyelembe venni, a  támogatások összegét fejlesztési célra kapott támogatásként 
(követelésként és bevételként) kell elszámolni. A támogatás elszámolásából eredő követelés a (3) bekezdés szerinti 
megrendelésben megjelölt eladónak engedményezett követelésnek minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának 
kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből származó, a pénztárgép vételárának összegében 
fennálló kötelezettségébe kell beszámítani. Egyéni vállalkozó üzemeltető esetében a támogatás összegét költségek 
fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak kell tekinteni, a támogatással összefüggésben a bevételt 
és a  költséget a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 19.  §-ának rendelkezései szerint kell 
megállapítani.
(15) A  (3)  bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladó a  pénztárgép támogatásokkal nem csökkentett 
–  általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát az  értékesítés nettó árbevételeként számolja el. 
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A (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladónak a támogatások összegét a pénztárgép számla szerinti 
eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül sor, 
azaz a  (3)  bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladónak az  üzemeltető által engedményezett követelés 
átvétele miatti kötelezettségét a  pénztárgép értékesítéséből származó, a  pénztárgép eladási árának összegében 
fennálló követelésébe kell beszámítani.”

4. §  A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § Ez  a  rendelet az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a  875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozó támogatást tartalmaz.”

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 3/2014. (I. 31.) NFM rendelete
a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
24.  §  (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A  nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított, 2.  §-ban meghatározott szakmai díjak, 
szakmai érmek, szakmai elismerések és Miniszteri Elismerő Oklevél (a továbbiakban együtt: elismerés) a miniszter 
feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából 
adományozható.

 (2) A  miniszter által adományozható elismerés a  2.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott elismerés kivételével 
csak természetes személy részére adományozható.

 (3) Elismerés – a 2. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt elismerés kivételével – magyar és külföldi állampolgár részére is 
adományozható.

 (4) Elismerés posztumusz is adományozható.

2. § (1) A miniszter által adományozható szakmai díjak a következők:
a) Baross Gábor-díj,
b) Puskás Tivadar-díj,
c) Prometheus-díj,
d) Neumann János-díj,
e) Pro Regio-díj,
f ) Gyimesi Zoltán-díj,
g) Bay Zoltán-díj.

 (2) A miniszter által adományozható szakmai érmek a következők:
a) A Közlekedésért Érdemérem,
b) Szent Borbála-érem,
c) A Hírközlésért Érdemérem,
d) Az Információs Társadalomért szakmai érem,
e) A Magyar Polgári Repülésért Érdemérem,
f ) A Magyar Űrkutatásért Érdemérem,
g) A Magyar Prosperitásért Érdemérem.
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 (3) A miniszter által adományozható szakmai elismerések a következők:
a) Miniszteri Elismerés,
b) Kiváló Bányász kitüntető cím.

 (4) A szakmai díjjal adományozó okirat és – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kifizetéskor hatályban lévő 
közszolgálati tisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő mértékű pénzjutalom jár.

 (5) A  Pro Regio-díjjal járó pénzjutalom összege természetes személy elismerése esetén a  mindenkori közszolgálati 
tisztviselői illetményalap hatszorosa, szervezetnek való adományozása esetén a  közszolgálati tisztviselői 
illetményalap tizenkétszerese.

 (6) A szakmai éremmel adományozó okirat jár.
 (7) A Miniszteri Elismeréssel adományozó okirat és a kifizetéskor hatályban lévő közszolgálati tisztviselői illetményalap 

hétszeresének megfelelő mértékű pénzjutalom jár.
 (8) A Kiváló Bányász kitüntető címmel adományozó okirat és viselhető kitűző jár.
 (9) A pénzjutalom összegét – a Gyimesi Zoltán-díjjal járó pénzjutalom kivételével – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

(a továbbiakban: minisztérium) biztosítja a költségvetéséből. A Gyimesi Zoltán-díjjal járó pénzjutalmat az Országos 
Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) költségvetése biztosítja.

3. § (1) Elismerés adományozását – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – bárki kezdeményezheti.
 (2) Az adományozást kezdeményezheti:

a) a  Szent Borbála-érem esetében a  szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti 
szervezetei, valamint a bányász-kohász hagyományt őrző szakmai egyesület együttesen,

b) a  Magyar Polgári Repülésért Érdemérem esetében a  polgári légiközlekedésben működő gazdálkodó 
szervezetek, országos sportági szakszövetség, sportági szövetségek vezetői együttesen,

c) a  Kiváló Bányász kitüntető cím esetében a  szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezetei együttesen,

d) a Gyimesi Zoltán-díj esetében az OAH főigazgatója és az OAH Tudományos Tanácsának elnöke együttesen.
 (3) Az  elismerés adományozására vonatkozó javaslatot az  elismerés adományozásának tervezett időpontja előtt 

legalább 45 nappal a miniszternek címezve – az 1. melléklet szerinti formai és tartalmi követelmények szerint – kell 
benyújtani a minisztérium elismeréshez kapcsolódó szakterületért felelős önálló szervezeti egységénél.

 (4) A  beérkezett javaslatokat – a  szakterületért felelős önálló szervezeti egység felterjesztése alapján – a  Kitüntetési 
Bizottság rangsorolja. A  miniszter a  Kitüntetési Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt az  elismerések 
adományozásáról.

 (5) A Kitüntetési Bizottság elnöke a minisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára, tagjai a minisztérium
a) kabinetfőnöke által delegált személy,
b) közigazgatási államtitkára által delegált személy,
c) személyügyekért felelős főosztályának vezetője,
d) jogi ügyekért felelős főosztályának vezetője.

 (6) Az elismeréshez kapcsolódó szakterületért felelős államtitkár képviselője az üléseken meghívottként részt vehet.
 (7) A Kitüntetési Bizottság működését ügyrend szabályozza.

4. § (1) Az  elismerés adományozásához szükséges az  elismerésre javasolt személy 2.  mellékletben foglalt előzetes 
hozzájárulása az  1.  mellékletben meghatározott személyes adatainak az  5.  § (5)  bekezdésében meghatározott 
kezeléséhez, valamint az elismeréssel összefüggő, 5. § (6) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

 (2) Nem adományozható elismerés annak,
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az elismerésre történő felterjesztéskor még nem 

mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,
b) aki az elismerésre történő felterjesztéskor jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
c) aki legkésőbb az elismerésre történő felterjesztéskor az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg.

 (3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére elismerésben részesült, attól a miniszter az elismerést – a (2) bekezdésben 
foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal – visszavonja.

 (4) Méltatlanná válik a  miniszter által adományozott elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen 
szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő 
tevékenységnek szólt – a  foglalkozásától eltiltottak. A  méltatlanná vált személytől a  miniszter az  elismerést 
visszavonja.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 13. szám 1883

5. § (1) Elismerés adományozására a következő alkalmakból kerül sor:
a) március 15-i nemzeti ünnep,
b) Űrhajózás Világnapja (április 12.),
c) Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.),
d) Vasutasnap (július 10.),
e) augusztus 20-i állami ünnep,
f ) Bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja),
g) október 23-i nemzeti ünnep,
h) Borbála-nap (december 4.),
i) Nemzetközi Polgári Repülés Világnapja (december 7.),
j) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.

 (2) Az elismerést a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át. Ha az elismerésben 
részesített az adományozás és az átadás közötti időben elhalálozik, az elismerést a törvényes örökösnek kell kiadni.

 (3) A posztumusz elismerés átvételére a Kitüntetési Bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.
 (4) Elismerésben ugyanaz a  személy vagy szervezet az  előző elismerés adományozásától számított három éven belül 

ismételten csak kivételesen, legfeljebb egy alkalommal, és csak abban az esetben részesíthető, ha az előző elismerés 
adományozását követően szerzett, kimagasló érdemek azt indokolják.

 (5) Az  elismerések adományozásáról és visszavonásáról a  minisztérium nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás 
tartalmazza az  elismerésben részesített 1.  mellékletben foglalt adatait, az  elismerés megnevezését, az  elismerés 
adományozásának időpontját, valamint az elismerés esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

 (6) A  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a  minisztérium honlapján közzé kell tenni 
az elismerés tényét, az elismerésben részesített nevét, beosztását és érdemeit, az elismerés megnevezését, továbbá 
az elismerés esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

6. §  A Kitüntetési Bizottság előzetesen véleményezi a miniszter által kezdeményezett állami kitüntetési javaslatokat.

2. Egyes elismerésekre vonatkozó rendelkezések

7. § (1) Baross Gábor-díj a  közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, továbbá életmű 
elismeréséért adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 15 díj adományozható.
 (3) A  díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült emlékplakett, átmérője 110 mm. Előlapja közepén a  névadó 

mellképe, felette körívben a  díj elnevezése látható. Hátoldalán „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER” felirat 
helyezkedik el, felette egy körben Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta 
az elismerésben részesített nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

 (4) A díj a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint Vasutasnap (július 10.) alkalmából adományozható.

8. § (1) Puskás Tivadar-díj az  elektronikus hírközlés és a  postaügy érdekében végzett kimagasló tevékenység, továbbá 
életmű elismeréséért adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 4 díj adományozható.
 (3) A díj díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. 

Előlapján a  névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a  díj elnevezése szerepel. 
Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet 
„A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

 (4) A díj a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

9. § (1) Prometheus-díj a  villamosenergia-, a  gáz- és olajipar, a  bányászat, az  atomenergia, a  hőszolgáltatás biztonsága, 
szabályozása, fejlesztése, valamint üzemeltetése érdekében végzett kimagasló tevékenység, továbbá életmű 
elismeréséért adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 10 díj adományozható.
 (3) A díj díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. 

Előlapján a díj névadójának stilizált képe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése 
szerepel. Hátoldalán „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat helyezkedik el, felette egy körben Magyarország 
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egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának 
gravírozására alkalmas síkfelület található.

 (4) A  díj a  március 15-i és az  október 23-i nemzeti ünnep, valamint az  augusztus 20-i állami ünnep alkalmából 
adományozható.

10. § (1) Neumann János-díj az  informatika szakterület, a  számítástechnikai kultúra, valamint az  információs társadalom 
fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 2 díj adományozható.
 (3) A díj díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. 

Előlapján a  névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a  díj elnevezése szerepel. 
Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet 
„A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

 (4) A  díj a  március 15-i és az  október 23-i nemzeti ünnep, valamint kiemelkedő szakmai események alkalmából 
adományozható.

11. § (1) Pro Regio-díj a terület- és regionális fejlesztés, a térségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és 
a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.
 (3) A díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült, kör alakú emlékplakett, átmérője 125 mm. Előlapján kis település 

látható, a  tájban a  fölé repülő angyallal. Hátoldalán a  Kárpát-medence karéjából kiemelt Magyarország cizellált 
domborzati látványképe és a Pro Regio felirat helyezkedik el.

 (4) A díj az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából adományozható.

12. § (1) Gyimesi Zoltán-díj az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett 
eredményes és kiemelkedő munka elismerésére adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.
 (3) A  díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült emlékplakett, átmérője 110 mm. Előlapja bal oldalán a  névadó 

mellképe, jobb oldalán a díj elnevezése látható. Hátoldalán „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat szerepel, 
alatta Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, valamint az elismerésben részesített 
nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

 (4) A díj a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

13. § (1) Bay Zoltán-díj az  űrkutatás érdekében végzett kimagasló tevékenység, továbbá életmű elismerésére 
adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 2 díj adományozható.
 (3) A díj díszdobozban elhelyezett, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó 

mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán a „NEMZETI 
FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat helyezkedik el, alatta Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal 
övezett címere látható.

 (4) A díj az Űrhajózás Világnapja (április 12.) és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

14. § (1) A Közlekedésért Érdemérem a közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért 
adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 30 érem adományozható.
 (3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján 

a  közlekedési ágazatot szimbolizáló ábra és „A Közlekedésért” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere 
helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

 (4) Az  érem a  március 15-i és az  október 23-i nemzeti ünnep, Vasutasnap (július 10.), valamint a  Nemzetközi Polgári 
Repülés Világnapja (december 7.) alkalmából adományozható.

15. § (1) Szent Borbála-érem a  bányászat, illetve a  kohászat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka 
elismeréséért adományozható.

 (2) A bányászat területén évente 15 érem, a kohászat területén évente 4 érem adományozható.
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 (3) Az  érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. 
Előlapján a  névadó egész alakos képe, felette szalagon a  díj elnevezése, alatta a „LELKIISMERETES BÁNYÁSZATI 
TEVÉKENYSÉGÉRT”, illetve a  „LELKIISMERETES KOHÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT” felirat, mindkét oldalán egymást 
keresztező bányászkalapácsok láthatók. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett 
címere helyezkedik el, amelyet a „NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

 (4) Az érem Borbála-nap (december 4.) alkalmából adományozható.

16. § (1) A  Hírközlésért Érdemérem a  hírközlés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért 
adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 6 érem adományozható.
 (3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján 

az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik 
el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

 (4) Az érem a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

17. § (1) Az  Információs Társadalomért szakmai érem az  informatika szakterület, a  számítástechnikai kultúra, valamint 
az  információs társadalom fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából 
adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 6 érem adományozható.
 (3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján 

az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik 
el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

 (4) Az  érem a  március 15-i és az  október 23-i nemzeti ünnep, valamint kiemelkedő szakmai események alkalmából 
adományozható.

18. § (1) A  Magyar Polgári Repülésért Érdemérem a  magyar polgári repülés érdekében végzett tartósan magas színvonalú 
szakmai tevékenység, a  kiemelkedő életút során szerzett érdemek, a  magyar polgári repülés érdekében végzett 
kiemelkedő munkásság, szakmai tevékenység, a  magyar polgári légiközlekedési szakemberképzés területén 
végzett magas színvonalú tevékenység, a polgári légiközlekedés irányításában, szabályozásában végzett kimagasló 
tevékenység elismeréseként adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 4 érem adományozható kizárólag magyar állampolgár részére.
 (3) Az  érem díszdobozban elhelyezett, bronzból készült plakett, átmérője 90 mm. Előlapján Magyarország által 

–  a  Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet (a továbbiakban: ICAO) 60 éves évfordulója és Magyarországnak 
2004-ben az  ICAO Tanácsába történt beválasztása alkalmából – 2006. június 15-én az  ICAO-nak ajándékozott, 
az  ICAO montreali székhelyén kiállított, a  repülést művészi felfogásban megtestesítő bronzszobor kicsinyített 
ábrázolása látható, valamint kör alakban „A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉSÉRT” felirat helyezkedik el. Az  érem 
peremébe az adományozó okirat sorszámával megegyező számot kell beütni.

 (4) Az érem a Nemzetközi Polgári Repülés Világnapja (december 7.) alkalmából adományozható.

19. § (1) A  Magyar Űrkutatásért Érdemérem az  űrkutatás területén kimagaslóan eredményes szakmai munka elismerésére 
adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 3 érem adományozható.
 (3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján 

az  űrkutatást szimbolizáló ábra és „A Magyar Űrkutatásért” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere 
helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

 (4) Az érem az Űrhajózás Világnapja (április 12.) alkalmából adományozható.

20. § (1) A  Magyar Prosperitásért Érdemérem a  minisztérium működésének javításával, hatékonyságának növelésével 
kapcsolatos eredményes szakmai munka, tudományos teljesítmény, illetve sikeres fejlesztés elismerésére 
adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 15 érem adományozható.
 (3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján 

a  Parlament kupolájának képe és a  „Magyar Prosperitásért” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere 
helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.
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 (4) Az  érem a  március 15-i és az  október 23-i nemzeti ünnep, valamint az  augusztus 20-i állami ünnep alkalmából 
adományozható.

21. § (1) Miniszteri Elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet 
végzett személy részére adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 75 elismerés adományozható.
 (3) Az  elismerés díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. 

Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a  „Gróf Széchenyi István” felirat, mellette két 
oldalon tölgy- és babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi család címere és jelmondata, valamint 
a  Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat és 
babérkoszorú vesz körül.

 (4) Az elismerés az 5. § (1) bekezdésében meghatározott alkalmakból adományozható.

22. § (1) Kiváló Bányász kitüntető cím a bányászatban – elsősorban fizikai vagy termelésirányítói munkakörben – dolgozók 
részére, a nehéz munkakörülmények között végzett példamutató munka elismeréséül adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 30 kitüntető cím adományozható.
 (3) A kitüntető cím háromszögben összehajtott, 40 mm széles szalagon a bal mell fölé tűzve viselendő. A szalag 16 mm 

széles fekete sáv, amelyet jobbról-balról 5 mm széles fehér keretbe foglalt nemzeti színű sáv és 7 mm széles vörös 
sáv szegélyez.

 (4) A kitüntető cím Bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja) alkalmából adományozható.

23. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes 
tevékenységért, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, valamint szervezetek jubileuma 
alkalmából adományozható.

 (2) Évente legfeljebb 200 darab – alkalmanként maximum 15 darab – oklevél adományozható.
 (3) Miniszteri Elismerő Oklevél az 5. § (1) bekezdésében meghatározott alkalmakból adományozható.

3. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti

a) a Magyar Polgári Repülésért Érdeméremről szóló 81/2006. (XI. 27.) GKM rendelet,
b) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 11/2008. (VII. 5.) 

KHEM rendelet,
c) a  nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) 

NFGM rendelet,
d) a Gyimesi Zoltán-díj alapításáról és adományozásáról szóló 12/2009. (III. 25.) KHEM rendelet.

25. §  E  rendelet hatálybalépését megelőzően kezdődött, e  rendelet hatálybalépését követően is folyamatban 
lévő elismerés adományozásával kapcsolatos eljárásra a  közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által 
adományozható elismerésekről szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelet szabályait kell alkalmazni.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 3/2014. (I. 31.) NFM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására

A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet alapján 
a javasolt elismerés megnevezése:
Az elismerés adományozására javasolt neve:
Születési helye:
Születési ideje (év, hó, nap):
Anyja neve:
Iskolai végzettsége:
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetében is):
Munkaköre, illetve beosztása:
Közszolgálati tisztviselő esetében besorolása:
Lakcíme:
Értesítési telefonszáma:
A jelölt korábban kapott elismerései (állami, szakmai és miniszteri elismerés):
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:
Az elismerés adományozásának javasolt alkalma (nemzeti ünnep, egyéb):
A javaslat indokolása (legalább 3–5 mondatban):
Dátum:
    Javaslattevő neve:
    Javaslattevő munkahelye:
    Javaslattevő aláírása:

2. melléklet a 3/2014. (I. 31.) NFM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok/nem járulok hozzá* természetes személyazonosító adataim és lakcím 
adatom, valamint a  javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való 
kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.
Kijelentem továbbá, hogy az  elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
nem ítéltek el/mentesültem a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól*, nem állok jogerős 
fegyelmi büntetés hatálya alatt.
E nyilatkozat a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet 
4. § (1)–(2) bekezdésén alapul.

Kelt: ...............................................................

  ............................................................... 
  elismerésre javasolt aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 4/2014. (I. 31.) NFM rendelete
egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos rendeletek módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 2. §, valamint a 2. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3. §, valamint a 3. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 
[a továbbiakban: 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet] 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a  lakossági felhasználónak és a  külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 
[a továbbiakban: 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet] 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet [a továbbiakban: 51/2011. (IX. 30.) 
NFM rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 4/2014. (I. 31.) NFM rendelethez

A 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 7.  mellékletében szereplő táblázat C oszlop 2. sorában a „0” szövegrész helyébe 
a „7,6” szöveg lép.

2. melléklet a 4/2014. (I. 31.) NFM rendelethez
„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítői díjak

A B C D E

Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői 

teljesítménydíj 

(eFt/MW/év)

Értékesítői hődíj 

(Ft/GJ)

1. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 7 286 2 332

2. Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő Kft.
ALFEN Almásfüzitői Energetikai és 

Szolgáltató Kft.
0 3 738

3. Baja Bajatechnik Kft. Baja Energetika Kft. 0 4 662

4. Balatonfüred Consorg-Energo Kft. Füredhő Távhőszolgáltatási Kft. 0 4 587

5. Bokod Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2 746 2 169

6. Bonyhád Dalkia Energia Zrt. „FŰTŐMŰ” Kft. 0 4 275

7. Budaörs Dalkia Energia Zrt.
BTG Budaörsi 

Településgazdálkodási Kft.
0 4 536
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8. Budapest
Alpiq Csepel Kft. – kombinált 

ciklusú erőmű
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 4 565 1 357

9. Budapest Alpiq Csepel Kft. – kazán Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 585

10. Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi 

Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki 

út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 3 946 3 739

11. Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti 

Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs 

utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 3 345 3 600

12. Budapest
Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti 

Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 3 574 3 912

13. Budapest
Központi Gazdasági Ellátó 

Igazgatóság
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 998

14. Budapest Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Csepeli Hőszolgáltató Kft. 2 705 1 868

15. Budapest CHP-Erőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 4 105

16. Budapest
Főtáv-Komfort Kft. – 1141 

Budapest, Mogyoródi út 41–43.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 4 511

17. Budapest
Főtáv-Komfort Kft. – 1184 

Budapest, Lakatos utca 44/B.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 4 008

18. Budapest
Főtáv-Komfort Kft. – 1097 

Budapest, Gyáli út 17–19.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 991

19. Budapest
Főtáv-Komfort Kft. – 1142 

Budapest, Tatai út 95.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 4 317

20. Budapest Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 000

21. Budapest Green-R Energetika Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 4 197

22. Budapest Magyar Telekom Nyrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 998

23. Budapest MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 4 769

24. Budapest Sinergy Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 4 864

25. Budapest
Zugló-Therm Energiaszolgáltató 

Kft.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 970

26. Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 0 2 183

27. Csorna Csornai Kogenerációs Erőmű Kft. Csornai Hőszolgáltató Kft. 0 4 392

28. Debrecen Alföldi Nyomda Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 3 420

29. Debrecen
Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 1 927

30. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
DotEnergo Energetikai és 

Épületgépészeti Zrt.
6 412 4 125

31. Debrecen E.ON Energiatermelő Kft. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 3 982 4 125

32. Dorog Dorogi Erőmű Kft. PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft. 14 190 2 443

33. Dunakeszi DK Gázmotor Kft. Dunakeszi Közüzemi Kft. 0 4 694

34. Dunaújváros Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 

Hőszolgáltató Kft.
0 3 508

35. Dunaújváros
Energott Fejlesztő és 

Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 

Hőszolgáltató Kft.
3 820 4 318

36. Dunaújváros HF. Formula Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 

Hőszolgáltató Kft.
5 000 3 508

37. Dunaújváros ISD Power Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, 

Hőszolgáltató Kft.
0 4 035

38. Eger EBT Energia Kft.
EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő 

Zrt.
0 4 077

39. Érd Dalkia Energia Zrt.
Érdhő Távhő Termelő és 

Szolgáltató Kft.
0 4 300

40. Esztergom Dorogi Erőmű Kft. PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft. 14 190 2 443

41. Gödöllő Dalkia Energia Zrt. Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 4 113

42. Gyöngyös Dalkia Energia Zrt. Városgondozási Zrt. 0 3 446
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43. Győr Győri Erőmű Kft.
Győri Közszolgáltató és 

Vagyongazdálkodó Zrt.
8 208 3 601

44. Hajdúszoboszló Dalkia Energia Zrt.
Hajdúszoboszlói 

Városgazdálkodási Zrt.
0 4 314

45. Inota VPP Energiatermelő Kft. Várpalotai Közüzemi Kft. 0 4 164

46. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft.
Kaposvári Önkormányzati 

Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
0 4 186

47. Kapuvár
Zöld Láng Energetikai és 

Szolgáltató Kft.
Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 0 5 292

48. Kazincbarcika Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.
TIMPANON Vagyonkezelő és 

Szolgáltató Kft.
6 072 3 705

49. Kiskunfélegyháza Dalkia Energia Zrt. Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. 0 4 971

50. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 4 851

51. Kisvárda Dalkia Energia Zrt. KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 0 4 587

52. Körmend Thermo-Med Kft.
RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató 

Kft.
0 3 998

53. Kőszeg Heat Invest Kft. Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. 0 4 356

54. Mátészalka Dalkia Energia Zrt. Szalkatávhő Kft. 0 4 494

55. Miskolc Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft. Miskolci Hőszolgáltató Kft. 0 3 619

56. Miskolc Miskolci Geotermia Zrt. Miskolci Hőszolgáltató Kft. 0 3 100

57. Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 

23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 

23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft. 13 209 3 100

58. Miskolc
MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki 

Donát u. 17.
Miskolci Hőszolgáltató Kft. 0 4 025

59. Miskolc
MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, 

Szarkahegy u. 21.
Miskolci Hőszolgáltató Kft. 0 4 237

60. Mohács Dalkia Energia Zrt. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 4 536

61. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 0 4 276

62. Nagykőrös Perkons Kft. Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. 0 4 260

63. Nyíregyháza E.ON Energiatermelő Kft.
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi 

Távhőszolgáltató Kft.
4 808 4 717

64. Oroszlány Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2 841 1 520

65. Ózd Ózdi Erőmű Kft.
Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 

Kft.
0 3 881

66. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm Kft. 2 874 929

67. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 5 470 2 742

68. Pétfürdő Nitrogénművek Zrt. „PÉTKOMM” Kft. 4 080 1 876

69. Püspökladány KISERŐMŰ PLD Kft.
Püspökladányi Városüzemeltető és 

Gyógyfürdő Kft.
0 4 830

70. Salgótarján Perkons Bio Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 3 349

71. Salgótarján Perkons Tarján Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 4 357

72. Sárbogárd Perkons Kft. Cothec Kft. 0 4 502

73. Sárvár
Kiserőmű SRV 2005 

Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhő Hőtermelő és 

Szolgáltató Kft.
0 4 440

74. Sárvár Rábahő Kft.
Sárvár Távhő Hőtermelő és 

Szolgáltató Kft.
0 5 150

75. Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Erzsébet Kórháza
Cothec Kft. 0 5 072

76. Siklós Perkons SKL Kft. SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft. 0 4 821

77. Sopron Dalkia Energia Zrt. Sopron Holding Zrt. 0 4 319

78. Sopron Soproni Erőmű Kft. Sopron Holding Zrt. 4 432 4 674

79. Százhalombatta Dunamenti Erőmű Zrt. „SZÁKOM” Kft. 2 679 3 332

80. Szeged
ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, 

Erős János u. 1.
Szegedi Hőszolgáltató Kft. 0 4 637
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81. Szeged
ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, 

Temető u. 2.
Szegedi Hőszolgáltató Kft. 0 4 657

82. Szeged
ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged, 

Fűtőmű u. 1.
Szegedi Hőszolgáltató Kft. 0 4 657

83. Szeged Szegedi Vízmű Zrt. Szegedi Hőszolgáltató Kft. 0 1 000

84. Székesfehérvár Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

SZÉPHŐ Székesfehérvári 

Épületfenntartó és Hőszolgáltató 

Zrt.

4 740 4 906

85. Szekszárd Pannon-Kogen Kft. ALFA-NOVA Kft. 0 3 998

86. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Zrt.
Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú 

Nonprofit Kft.
0 3 654

87. Szigetszentmiklós Dalkia Energia Zrt.
ARIES Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
0 4 533

88. Szolnok
ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és 

Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft. 0 3 011

89. Szolnok Dalkia Energia Zrt. ALFA-NOVA Kft. 0 4 655

90. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 0 4 279

91. Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 0 3 564

92. Tatabánya
Kórházi Energia Központ Kft. – 

Tatabánya Szent Borbála Kórház
T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 2 619 4 859

93. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 6 175 4 200

94. Tiszaújváros Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 6 072 3 543

95. Vác Dalkia Energia Zrt. Váci Távhő Kft. 0 4 301

96. Vác Poligen V Kft. Váci Távhő Kft. 0 4 389

97. Vasvár Vasi Triász Kft.
RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató 

Kft.
0 2 486

98. Veszprém
Veszprém-Kogeneráció 

Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi 

Szolgáltató Zrt.
0 4 624

”

3. melléklet a 4/2014. (I. 31.) NFM rendelethez

Az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A B C

Település Távhőszolgáltató Lakosság értékesítés 

után kapott fajlagos 

támogatás (Ft/GJ)

1. Ajka PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 1 456

2. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. 0

3. Algyő Dalkia Energia Zrt. 605

4. Almásfüzitő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 3 404

5. Baj T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 1 997

6. Baja Baja Energetika Kft. 4 457

7. Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Kft. 3 106

8. Berettyóújfalu Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. 2 454

9. Bokod Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2 366

10. Bonyhád „FŰTŐMŰ” Kft. 1 488
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11. Budaörs BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft. 3 348

12. Budapest Alpiq Csepeli Erőmű Kft. 0

13. Budapest Dalkia Energia Zrt. 1 451

14. Budapest Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 2 195

15. Budapest Csepeli Hőszolgáltató Kft. 1 616

16. Cegléd Dalkia Energia Zrt. 3 260

17. Celldömölk Cellenergo Kft. 1 446

18. Cserkeszőlő Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 0

19. Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 3 611

20. Csorna Csornai Hőszolgáltató Kft. 4 348

21. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 3 506

22. Debrecen DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt. 0

23. Dombóvár Dalkia Energia Zrt. 1 812

24. Dorog PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft. 2 932

25. Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 1 834

26. Dunaújváros Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. 2 838

27. Eger EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2 003

28. Érd Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft. 1 839

29. Esztergom PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft. 1 927

30. Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 2 020

31. Gyöngyös Városgondozási Zrt. 1 096

32. Győr Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 2 166

33. Hajdúböszörmény Riáma-First Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1 727

34. Hajdúnánás Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 3 213

35. Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 3 451

36. Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 3 359

37. Inota Várpalotai Közüzemi Kft. 4 100

38. Kaposvár Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató 
Zrt.

3 088

39. Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 4 954

40. Kazincbarcika Barcika Szolg Kft. 3 729

41. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 2 520

42. Keszthely Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit 
Kft.

4 068

43. Kiskunfélegyháza Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. 1 680

44. Kiskunhalas Halasi Városgazda Zrt. 1 985

45. Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 4 701

46. Komárom Komáromi Távhő Kft. 1 476

47. Komló Komlói Fűtőerőmű Zrt. 3 661

48. Körmend RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft. 1 626

49. Kőszeg Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. 2 392

50. Makó Makói Kommunális Nonprofit Kft 2 941

51. Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2 260

52. Mezőhegyes Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 1 396

53. Miskolc Miskolci Hőszolgáltató Kft. 3 889
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54. Mohács MOHÁCS-HŐ Kft. 3 324

55. Mór MÓRHŐ Kft. 2 915

56. Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 3 259

57. Nagyatád Cothec Kft. 3 042

58. Nagykőrös Köva-Kom Nonprofit Zrt. 1 372

59. Nyergesújfalu DISTHERM Kft. 1 182

60. Nyírbátor Nyírbátori Városüzemeltetési Kkh. Nonprofit Kft. 1 230

61. Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 5 950

62. Nyíregyháza Energocoop Kft. 2 898

63. Oroszlány Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 972

64. Ózd Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 3 133

65. Paks Duna Center Therm Kft. 575

66. Pécs PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 1 377

67. Pétfürdő „PÉTKOMM” Kft. 1 724

68. Pétfürdő Nitrogénművek Zrt. 0

69. Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 3 122

70. Putnok Putnoki Városgondnokság 2 793

71. Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 5 172

72. Salgótarján Salgó Vagyon Kft. 4 795

73. Sárbogárd Cothec Kft. 3 161

74. Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2 955

75. Sárvár Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft. 5 348

76. Sátoraljaújhely Cothec Kft. 3 241

77. Siklós SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft. 2 673

78. Siófok Balaton-parti Kft. 3 243

79. Sopron SOPRON Holding Zrt. 2 875

80. Sopron Soproni Erőmű Kft. 0

81. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 423

82. Százhalombatta „SZÁKOM” Kft. 1 279

83. Szeged Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2 034

84. Székesfehérvár SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 
Hőszolgáltató Zrt.

3 369

85. Szekszárd ALFA-NOVA Kft. 3 160

86. Szentendre Városi Szolgáltató Zrt. 1 400

87. Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. 668

88. Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft. 1 684

89. Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft. 2 641

90. Szigetszentmiklós ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3 325

91. Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft. 2 880

92. Szolnok ALFA-NOVA Kft. 2 921

93. Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2 634

94. Tapolca Városgazdálkodási Kft. 2 099

95. Tata Tata Energia Termelő és Távhőszolgáltató Kft. 1 264

96. Tatabánya T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 3 536

97. Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. 2 325
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98. Vác Váci Távhő Kft. 2 667

99. Várpalota Várpalotai Közüzemi Kft. 2 705

100. Vasvár RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft. 1 766

101. Veresegyház Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezet

0

102. Veszprém „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 2 904

103. Záhony Hőtáv Kft. 3 177

104. Zirc Dalkia Energia Zrt. 724
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1028/2014. (I. 31.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló  
2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2009/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében 2014. január 1. és 2014. december 31. között megkötött
a) Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére 
(1096 napra) évi 2 százalékpont kamattámogatást,
b) a Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel 
hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) évi 5 százalékpont 
kamattámogatást,
valamint a  hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen 
állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezességvállalás díjához kapcsolódhat.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 15/2014. (I. 31.) ME határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízatásának meghosszabbításáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (4) bekezdésében foglalt 
jogkörömben, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének javaslatára

dr. Jakab Évának, a  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara tudományos dékánhelyettesének, 
a Római Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendőinek ellátására vonatkozó megbízatását
– 2014. január 25. napjától kezdődően, újabb három éves időtartamra –

meghosszabbítom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 16/2014. (I. 31.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia  
békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény szövegének  
végleges megállapítására adott felhatalmazásról*

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  nemzeti fejlesztési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

az  Oroszországi Föderáció Kormánya között a  nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének – a  megerősítés 
fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a  külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 3. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény tervezetét az Egyezmény 
szövegének végleges megállapítását követően terjessze a Kormány elé.

Budapest, 2014. január 13.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 17/2014. (I. 31.) ME határozata
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről

A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról szóló 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában foglalt 
jogkörömben eljárva

dr. Homolya Róbertet

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökévé – 2014. január 17-ei hatállyal – kijelölöm.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

* A miniszterelnöki határozat „Titkos!” minősítését az arra jogosult minősítő a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 8. §-a alapján 
2014. január 30-án megszüntette.
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X. A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének  
 a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendeletei

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.  § (2)  bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi 
Iroda, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósága, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Pest 
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2002. (IX. 19.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  1.  melléklet az  M=1:4000 méretarányú, SZT-1 jelű Szabályozási tervlap a  Mókus-árok területére. Határai: 
közigazgatási határ – 0194/224 hrsz. – 0194/133-136 – 0194/132 hrsz. út -0194/110 hrsz. – 0194/74-80 hrsz. – 
0194/220 hrsz. – 3324 – 3304 hrsz. és 2885- 2880 hrsz., valamint 2870/3-12 hrsz. telkek hátsókertje – közigazgatási 
határ – 2887 hrsz. út – 3333/4 hrsz. – 3327-3332 hrsz. és 3326/1,2 – 3326/8 hrsz. és 3325 hrsz. telkek hátsókertje 
– 0197/1 hrsz. út – közigazgatási határ.”

 (2) Az R. 45. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Mókus-árok mély fekvésű területe a környék természetes vízelvezetője. Az időszakos vízfolyás környezetében 
jellemző a víz jelenléte.”

2. §  Az R. a következő 62/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések
62/B. §
E rendeletnek – a Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított – 1.  § 
(2) bekezdését és 1. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

3. §  Az R. az e rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.
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4. §  Hatályukat vesztik az R. Mókus-árok területét szabályozó M=1:10000 méretarányú Külterületi Szabályozási Tervét és 
M=1:5000 méretarányú Belterületi Szabályozási Tervét tartalmazó mellékletei.

5. §  Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

  Csömör Nagyközség Önkormányzatának  
  Képviselő-testülete 
  nevében

  Dr. Tarnai Richárd s. k.,
  kormánymegbízott

1. melléklet a 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*

* E rendelet 1. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_2014_13_csomor3onkorm_rend_mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen 
részei jelen közlöny 1899-től 1901-ig oldalait képezik.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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