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Kormányrendeletek

A Kormány 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelete
a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes
villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A költségvetési intézmények e rendeletben foglaltak szerint részesülhetnek kedvezményesen fotovoltaikus
napelemes erőműben megtermelt villamos energiából.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
fenntartási időszak: a napelemes villamosenergia-termelő erőmű fejlesztésére vonatkozó támogatási
szerződésben vállalt fenntartási időszak;
b)
költségvetési intézmény: az államháztartásról szóló törvény szerint az államháztartás központi vagy
önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezet és ezek által alapított, közfeladatot ellátó gazdasági társaság;
c)
végfelhasználó: a Kormány által határozattal kijelölt azon költségvetési intézmény, amely jogosult
az e rendelet szerinti feltételekkel villamos energia megvételére.
3. §

(1) A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának – a megújuló forrásból előállított energia
felhasználásának növelésén, valamint az energiahatékonyság javításán keresztül történő – csökkentése
közfeladat. E közfeladat ellátásában – európai uniós támogatásból létrehozott napelemes villamosenergiatermelő erőmű által villamos energia termelésével és költségvetési intézmények részére e rendeletben foglalt
feltételek szerinti átadásával – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti
termelői engedélyesként az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1031 Budapest, Szentendrei út 207–209., cégjegyzékszám: 01-09-702673) (a továbbiakban: Társaság) közreműködik.
(2) A Társaság a napelemes villamos energiatermelő erőmű által termelt villamos energiát a fenntartási időszakban
kizárólag végfelhasználóknak értékesítheti, vagy olyan közreműködő kereskedő számára adhatja át, aki vállalja
annak e rendelet szerint történő értékesítését.
(3) A Társaság a fenntartási időszakban saját költségére köteles a napelemes villamos energiatermelő erőmű
működtetésére; a megtermelt villamos energia értékesítése során működési költséget nem érvényesíthet, kizárólag
az értékesített energiamennyiség általános forgalmi adójának megfelelő összegre tarthat igényt.
(4) A Társaság a fenntartási időszakban akkor is köteles a kijelölés szerinti energiamennyiség (3) bekezdés szerinti
feltételek szerinti szolgáltatására, ha a napelemes villamosenergia-termelő erőmű bármely okból nem képes
villamos energia termelésére.
(5) A Társaság az erőmű létesítését követő húsz évig köteles az e rendeletből eredő tevékenysége, gazdálkodása
vonatkozásában elkülönített nyilvántartás vezetésére.

4. §

(1) Az olyan, nem budapesti vagy Pest megyei, Vet. szerinti felhasználási hellyel rendelkező költségvetési intézmény,
amelynek a tárgyévet megelőző második és harmadik évének éves villamos energia fogyasztási átlaga a pályázott
felhasználási helyen elérte a 100 MWh villamos energia mennyiséget, a tárgyévi villamos energia felhasználása
egy részének biztosítására a tárgyévet megelőző év június 30-áig pályázatot nyújthat be a nemzeti fejlesztési
miniszterhez (a továbbiakban: miniszter). A pályázati eljárásban a hiánypótlás kizárt.
(2) Nem nyújthat be pályázatot az a költségvetési intézmény, amely korábban végfelhasználóként került kijelölésre,
de a Társasággal vagy a közreműködő kereskedővel (a továbbiakban együtt: értékesítő) nem kötötte meg az adott
tárgyévre a villamos energia e rendelet szerinti értékesítésére vonatkozó szerződést.

5. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell
a)
a pályázó adatait,
b)
a megpályázott villamos-energia mennyiséget, amely nem haladhatja meg a pályázó tárgyévet megelőző
második és harmadik évi átlagos villamos energia felhasználása 50%-ának megfelelő mennyiségű villamos
energia mennyiséget,
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c)

a pályázó által a tárgyévet követő évre vállalt, energetikai számítással igazolt, energiamegtakarítással járó
energiahatékonyság javító intézkedés megjelölését és
d)
kötelezettségvállaló nyilatkozatot arra, hogy a pályázó a c) pont szerint vállalt energiahatékonyság javító
intézkedés eredményét 5 éven keresztül fenntartja.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti átlagos villamos energia felhasználás kiszámításánál a költségvetési intézmény
által megújuló energiából előállított villamos energia mennyiség nem vehető figyelembe.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti energiahatékonyság javító intézkedésként kizárólag a pályázó saját
költségvetéséből finanszírozott energiahatékony beszerzés, energiahatékonysági célú szolgáltatás, vagy bármely
egyéb, igazoltan energiamegtakarítással járó energiahatékonyság javító intézkedés fogadható el, amelynek
megvalósítására a pályázó a számára tárgyévben e rendelet alapján átadott villamos energiamennyiség 8. §
(2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett árának megfelelő értékben köteles. E bekezdésben az e rendelet
alapján átadott villamos energia áraként a tárgyévben e rendelet keretén kívül vásárolt energia átlagárát kell
figyelembe venni.
(4) A miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján legkésőbb május 31-én közzéteszi a pályázatban
feltüntetendő adatokra, a pályázathoz csatolandó mellékletekre és a vállalt energiamegtakarítás igazolására
szolgáló energetikai számításokra vonatkozó tájékoztatást.
6. §

(1) A miniszter előterjesztésére a Kormány a tárgyévet megelőző év augusztus 31-éig határozattal jelöli ki a pályázók
közül a végfelhasználókat és a részükre járó villamos energia mennyiséget a Társaság által a tárgyévben e rendelet
szerint megtermelt energiamennyiség egyes végfelhasználókra jutó arányának meghatározásával.
(2) A végfelhasználók kijelölése során előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik által vállalt
energiahatékonysági intézkedés kedvezőbb fajlagos energiamegtakarítási költségmutatóval valósítható meg.

7. §

(1) Ha a pályázat eredménytelensége miatt nem kerül kijelölésre a Társaság által várhatóan előállított villamos
energia mennyiség felhasználására elegendő számú végfelhasználó, a fennmaradó villamos energiamennyiségre
a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő végfelhasználókat a központi költségvetési szervek közül
a Kormány a miniszter előterjesztésére – a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig – határozattal jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni a 4. § (2) bekezdése szerinti esetben is; a miniszter
haladéktalanul intézkedik a végfelhasználó helyett újabb végfelhasználó Kormány általi kijelölésének előkészítése
iránt.
(3) Az e § alapján kijelölt végfelhasználó köteles az 5. § (3) bekezdése szerinti energiahatékonysági intézkedés
megvalósítására és annak igazolására.

8. §

(1) Az értékesítőt a végfelhasználókkal a tárgyévre szerződéskötési kötelezettség terheli villamos energia értékesítésére.
(2) A végfelhasználó köteles megfizetni
a)
az e rendelet szerinti villamos energiával történő ellátásához kapcsolódóan felmerült, Vet. szerinti
rendszerhasználati díjakat és pénzeszközöket, valamint
b)
az értékesítő részére a mérlegkörére terhelt kiegyenlítő energia költségének arányos részét, valamint
az értékesített energiamennyiség általános forgalmi adójának megfelelő összeget.
(3) A végfelhasználót a kijelölés alapján részére járó villamos energia mennyiség megvásárlása során a (2) bekezdésben
foglaltakon túl további összeg megfizetése nem terheli.

9. §

(1) Az értékesítő az e rendelet szerint végzett tevékenységét köteles elkülönülten nyilvántartani.
(2) Az e rendelet szerinti általános forgalmi adó alapjának meghatározása a villamos energia egyetemes szolgáltatás
árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti közintézményi árszabás alapján történik.

10. §

(1) A végfelhasználó a pályázatában vállalt vagy a 7. § (3) bekezdése szerinti energiahatékonysági intézkedés
megvalósulását igazoló iratokat köteles legkésőbb a tárgyévet követő második év március 31-ig a miniszterhez
benyújtani. A miniszter az energiahatékonysági intézkedés megvalósulását a benyújtott iratok vizsgálatával és azok
alapján szükség szerint helyszíni ellenőrzés végzésével ellenőrzi.
(2) A végfelhasználó köteles a számára e rendelet szerint kedvezményesen átadott villamos energia mennyiség után
a villamos energia egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakról szóló miniszteri rendeletben megállapított
közintézményi árszabás szerinti árat megfizetni az állam számára, ha
a)
az (1) bekezdés szerinti iratokat a határidő lejártát követő 3 hónapon belül sem nyújtja be a miniszterhez,
b)
az energiahatékonysági intézkedés nem vagy nem teljes körűen valósult meg, vagy
c)
az energiahatékonyság javító intézkedés eredményét 5 éven keresztül nem tartotta fenn.
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(3) A (2) bekezdés szerinti összeg megfizetésére a végfelhasználót a miniszter határozattal kötelezi. Az összeget
a központi költségvetés számára kell befizetni.
11. §

(1) A Társaság a fenntartási időszak leteltét követően köteles kiadni üzemeltetésre – az energia értékesítésének
lehetőségével együtt – a napelemes villamosenergia-termelő erőművet, és köteles az üzemeltetőt nyílt pályázati
eljárás keretében kiválasztani. A Társaság köteles az üzemeltetőtől kapott üzemeltetési díj jelenértékének
a fenntartási időszakban felmerült működési költségek jelenértékét meghaladó részét a központi költségvetés
számára befizetni.
(2) A Társaság köteles az üzemeltetést az (1) bekezdésben foglaltak szerint az erőmű létesítését követő húsz évig
biztosítani.
(3) Az erőmű élettartamának lejártát követően a Társaság köteles az erőművet a mindenkori jogszabályoknak megfelelő
módon saját költségére elbontani.

12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
13. §

(1) A 2016. évi villamos energia felhasználás e rendelet szerinti biztosítására a végfelhasználókat a központi
költségvetési szervek közül a Kormány határozattal jelöli ki.
(2) A 7. § (3) bekezdését az e § alapján történő kijelölés során is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 233/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelete
az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.
(VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Áhtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménnyel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat
– az e rendeletben meghatározott kártalanítási, valamint a közérdekű használati jog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez szükséges eljárás kivételével – nem kell lefolytatni.”
2. §		
Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.
(VII. 23.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt
indult, az Áhtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménnyel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat
– az e rendeletben meghatározott kártalanítási, valamint a közérdekű használati jog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez szükséges eljárás kivételével – meg kell szüntetni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 330/2015. (VIII. 20.) KE határozata
a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 11. §-a
alapján – a miniszterelnök javaslatára – Nagy Márton Istvánt 2015. szeptember 1-jei hatállyal a Magyar Nemzeti Bank
alelnökévé kinevezem.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 10.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/04467-3/2015.

A köztársasági elnök 331/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/12239-2/2015. számú előterjesztésére – Lukács Eusebiu (születési hely, idő:
Nagybánya [Románia], 1983. december 9.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/04332-3/2015.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 332/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/12237-2/2015. számú előterjesztésére – Zárity Obren (más átírással: Zaric Obren;
születési hely, idő: Kula [Jugoszlávia], 1959. május 15.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04334-3/2015.

A köztársasági elnök 333/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/12235-2/2015. számú előterjesztésére – Sabau Kármen Mirella (előző neve: Berar
Kármen Mirella; névmódosítás előtti születési neve: Sabau Carmen Mirela; születési hely, idő: Nagyvárad [Románia],
1986. szeptember 3.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04336-3/2015.

A köztársasági elnök 334/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/13106-2/2015. számú előterjesztésére – Zaric Ivana (születési hely, idő: Törökkanizsa
[Jugoszlávia], 1981. június 21.) magyar állampolgárságát visszavonom.
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Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04446-3/2015.

A köztársasági elnök 335/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/13108-2/2015. számú előterjesztésére – Zaric Dusan (születési hely, idő: Zenta
[Jugoszlávia], 1990. december 3.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04448-3/2015.

A köztársasági elnök 336/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/13101-2/2015. számú előterjesztésére – Grabovszki Neonila (névmódosítás
előtti neve: Grabovszki Neonila Ivánivna; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1985. szeptember 17.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04450-3/2015.

A köztársasági elnök 337/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/13097-2/2015. számú előterjesztésére – Jovanovic Milan (születési hely, idő: Újvidék
[Jugoszlávia], 1985. július 31.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04464-3/2015.

A köztársasági elnök 338/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/13505/2015. számú előterjesztésére – Francuski Sasa (születési hely, idő:
Nagykikinda [Jugoszlávia], 1979. október 7.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 12.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/04592-3/2015.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 339/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/13508/2015. számú előterjesztésére – Tkacsuk Hanna (névmódosítás előtti neve:
Tkacsuk Hanna Vaszilivna; születési hely, idő: Pokrovszke [Szovjetunió], 1986. március 6.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 12.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04593-3/2015.

A köztársasági elnök 340/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/13504/2015. számú előterjesztésére – Muncan Ljubomir (születési hely, idő:
Nagybecskerek [Jugoszlávia], 1973. január 27.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 12.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/04594-3/2015.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 341/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/13103-2/2015. számú előterjesztésére – Curic Sinisa (születési hely, idő: Zombor
[Jugoszlávia], 1980. május 4.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04451-3/2015.

A köztársasági elnök 342/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/13103-2/2015. számú előterjesztésére – Curic Tamara (születési hely, idő: Zombor
[Szerbia], 2011. október 13.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/04451-5/2015.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 343/2015. (VIII. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/13103-2/2015. számú előterjesztésére – Curic Tatjana (születési neve: Cveticanin
Tatjana; születési hely, idő: Zombor [Jugoszlávia], 1981. május 15.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. július 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 5.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04451-4/2015.

A miniszterelnök 67/2015. (VIII. 20.) ME határozata
címzetes főjegyzői cím adományozásáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az illetékes
megyei kormányhivatalok javaslatára
Baloghné dr. Nagy Edit, Halásztelek Város Önkormányzatának jegyzője,
Dr. Makai Sándor, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának jegyzője,
Mona Gyula, Mende Község Önkormányzatának jegyzője,
Pest Éva, a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője és
Török László, Mérk Nagyközség Önkormányzatának jegyzője
részére
– 2015. július 1-jei hatállyal, határozatlan időre –
címzetes főjegyzői címet adományozok.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Köves Béla ügyvezető.

