
II. Tör vé nyek

2009. évi I.
törvény

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosításáról*

1. § A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi
XCV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hjt.) 7. §-ának (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Írás be li ség hez kö tött a szol gá la ti vi szony lé te sí té -
sé re, szü ne te lé sé re, mó do sí tá sá ra és meg szün te té sé re, az
ál lo mány tag já nak ki ne ve zé sé re, ala cso nyabb be osz tás ba
he lye zé sé re, elõ lép te té sé re, el is me ré sé re, il let mény be so -

ro lá sá ra, 109/B. § (2) be kez dé se sze rin ti illetmény-meg -
állapítására, be is ko lá zá sá ra, át he lye zé sé re, ve zény lé sé re,
meg bí zá sá ra, he lyet te sí té sé re, va la mint al kal mas sá gá ra
vo nat ko zó nyi lat ko zat, a tel je sít mény ér té ke lés, a mi nõ sí -
tés, a ve ze tõi ér té ke lés, a fe gyel mi, a kár té rí té si ha tá ro zat,
to váb bá a kü lön tör vény sze rin ti va gyonnyi lat ko zat ról,
 valamint a nem zet biz ton sá gi el len õr zés hez való hoz zá já -
ru lás ról és az el len õr zés ered mé nyé rõl ké szült irat.”

2. § A Hjt. 46. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány tag ja szol gá la tát a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott be osz tá sok ban, az e tör vény 2. §-ának
(10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy ség ben,
to váb bá az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te (a továb -
biakban: NATO) pa rancs nok sá ga in és hi va ta la i nál, va la -
mint az Eu ró pai Unió (a to váb bi ak ban: EU) ka to nai szer -
ve i ben és az EU ál tal in dí tott mû ve le tek ben, to váb bá a
NATO vagy az EU ér de ké ben fel ada to kat vég re haj tó,
 Magyarországra te le pü lõ több nem ze ti ka to nai szer ve ze -
tek nél a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé re biz to sí tott be osz tá -
sok ban tel je sí ti.”
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3. § A Hjt. 47. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A más szerv nél tel je sí tett szol gá lat megszünteté -
sére – a mun ka vál la ló be le egye zé se nél kül – a mi nisz ter és
az érin tett szerv ve ze tõ jé nek meg ál la po dá sa alap ján ke rül -
het sor. Ez eset ben a Hon véd ség az ál lo mány tag ját az elõ -
me ne te li sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel, il let ve – a 88. §
(9) be kez dé sé re te kin tet tel – vi selt rend fo ko za tá nak meg -
fe le lõ en kö te les be osz tás ba, vagy an nak jo go sult sá ga ese -
tén szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lyez ni.”

4. § A Hjt. 53. §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a
követ kezõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az ide ig le ne sen meg üre se dett szol gá la ti be osz tás
el lá tá sá val, a szol gá la ti be osz tás, to váb bá a köz szol gá la ti,
il let ve a köz al kal ma zot ti jog vi szony ke re té ben el lát ha tó
mun ka kör el lá tá sá ban tar tó san aka dá lyo zott sze mély he -
lyet te sí té sé vel, va la mint az ál lo mány tag já nak szol gá la ti
be osz tá sá hoz nem tar to zó fel adat kör el lá tá sá val az ál lo -
mány arra al kal mas tag ja át me ne ti leg meg bíz ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szol gá la ti be osz tá sok el lá -
tá sá ra, il let ve a szol gá la ti be osz tás hoz kap cso ló dó he lyet -
te sí tés re szó ló meg bí zás az ere de ti be osz tás el lá tá sa mel -
lett vagy az el lá tá sa aló li men te sí tés sel tör tén het. Köz szol -
gá la ti, il let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony ke re té ben el lát -
ha tó mun ka kö rök höz kap cso ló dó he lyet te sí tés csak ere -
deti be osz tás el lá tá sa mel lett tör tén het. A meg bí zás idõ tar -
ta ma az egy évet nem ha lad hat ja meg. Az egy havi idõ tar -
ta mot meg nem ha la dó meg bí zás hoz az ál lo mány tag já nak
be le egye zé se nem szük sé ges. A szol gá la ti be osz tás hoz
nem tar to zó fel adat kör rel való meg bí zás nem esik az egy
éves idõ kor lá to zás alá.

(3) Ha az ál lo mány meg bí zott tag ját az ere de ti be osz tás
el lá tá sa alól men te sí tet ték, ré szé re a meg bí zás sal be töl tött
be osz tás sze rin ti il let mény jár, amely nem le het ke ve sebb
az ere de ti il let mé nyé nél.

(4) Ha az ál lo mány meg bí zott tag ja az ere de ti be osz tá sa
el lá tá sa mel lett tel je sí ti a meg bí zást, ré szé re az il let mény -
alap 25–100%-ig ter je dõ meg bí zá si díj jár. A szervezet -
szerû füg get le ní tett he lyet tes nek a pa rancs no ka, va la mint
a pa rancs nok nak a hi ány zó be osz tott ja he lyet te sí té sé ért
 díjazás nem fi zet he tõ. A he lyet te sí té sért járó dí ja zás több
sze mély he lyet te sí té se ese tén sem ha lad hat ja meg az il let -
mény alap 100%-át.”

5. § A Hjt. 62. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont -
tal egé szül ki:

[(1) A tör vény ere jé nél fog va szû nik meg az ál lo mány
tag já nak a szol gá la ti vi szo nya:]

„i) az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek -
rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott, jog vi szony meg szû -
né sét ered mé nye zõ ese tek ben,”

6. § A Hjt. 88. §-ának (9) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(9) Az e tör vény sze rin ti mi nõ sí tést, tel je sít mény ér té -
ke lést és ve ze tõi ér té ke lést nem kell el ké szí te ni a Tá bo ri
Lel ké szi Szol gá lat, a ka to nai ügyész sé gek szak ál lo má nyá -
ról, va la mint a 46. § (3) be kez dés a) és az f)–l) pont já ban
meg ha tá ro zott szer ve ze tek nél szol gá la tot tel je sí tõk rõl. Az

ál lo mány e kör be tar to zó tag ja i ról a sze mé lyi ér té ke lést
a rá juk vo nat ko zó, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mó don kell vég re haj ta ni.”

7. § A Hjt. a kö vet ke zõ 109/B. §-sal egé szül ki:
„109/B. § (1) Az ál lo mány tag ja il let mé nyét – a (3) be -

kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az ál lo mány il le té kes pa -
rancs nok ál la pít ja meg.

(2) Az il let mény-meg ál la pí tás ma gá ban fog lal ja a szol -
gá la ti vi szony lé te sí té se kor, va la mint a szol gá la ti vi szony -
nak az 50. § (2) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti mó do sí tá sa -
kor, va la mint új il let mény elem re való jo go sult ság ese té -
ben az ál lo mány tag ja 106. § (1) be kez dés sze rin ti il let -
mény ele me i nek meg ál la pí tá sát, a be osz tá si il let mény nek
a 108. § (3) be kez dé se sze rin ti ma ga sabb összeg ben tör -
ténõ meg ál la pí tá sát, az il let mény pót lék ra való jo go sult -
ság nak, il le tõ leg al só-fel sõ ha tár ral ren del ke zõ pót lék ese -
té ben a pót lék össze gé nek meg ál la pí tá sát, fel eme lé sét,
 valamint ki egé szí tõ il let mé nyek re való jo go sult ság meg -
állapítását.

(3) Ha az ál lo mány tag ja il let mé nyé nek össze gé ben
a (2) be kez dés tõl el té rõ ok mi att kö vet ke zik be vál to zás,
ak kor – il let mény-meg ál la pí tás he lyett – az il let mény vál -
to zás ban érin tet tek szá má ra az ál lo mány il le té kes ka to nai
szer ve zet sze mély ügyi szer ve ér te sí tést ké szít.”

8. § A Hjt. a kö vet ke zõ 113. §-sal egé szül ki:
„113. § A NATO vagy az EU ér de ké ben fel ada to kat

vég re haj tó, Ma gyar or szág ra te le pü lõ több nem ze ti ka to nai
szer ve zet nél az ál lo mány szol gá la tot tel je sí tõ tag ja a szer -
ve zet nél tel je sí tett szol gá lat idõ tar ta má ra szö vet ség esi
együtt mû kö dé si pót lék ra jo go sult, mely nek havi mér té ke
a be osz tá si il let mény 50%-a.”

9. § (1) A Hjt. 114. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az egyéb il let mény pót lé kok az il let mény alap
%-ában meg ha tá roz va a kö vet ke zõk:]

„e) tûz sze rész pót lék órán ként 4,7–15%;”

(2) A Hjt. 114. §-a (1) be kez dé sé nek s) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az egyéb il let mény pót lé kok az il let mény alap
%-ában meg ha tá roz va a kö vet ke zõk:]

„s) a kór ház ban, kró ni kus egész ség ügyi és rehabilitá -
ciós in té zet ben há rom mû szak ban fog lal koz ta tott ka to na
or vos, egész ség ügyi tiszt, tiszt he lyet tes, tisz tes dél utá ni,
il le tõ leg éj sza kai pót lé ká nak órán kén ti mér té ke a dél utá ni
mû szak ban 0,5–0,75%, az éj sza kai mû szak ban pe dig
1,0–1,5%;”

10. § A Hjt. 116. §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A jog alap nél kül ki fi ze tett, 106. § (1) be kez dé se
sze rin ti il let mény 60 na pon be lül írás be li fel szó lí tás sal
vagy fi ze té si meg ha gyás sal az ál lo mány tag já tól vissza kö -
ve tel he tõ. A 12. § (1) be kez dé se sze rin ti el évü lé si idõn be -
lül vissza kö ve tel he tõ a jog alap nél kül fel vett il let mény, ha
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an nak jog ta lan sá gá ról az ál lo mány tag ja tu dott vagy tud nia 
kel lett vol na.

(4) A Hon véd ség az ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo -
nyá val össze füg gõ egyéb tar to zá sá nak, to váb bá a 106. §
(1) be kez dé se sze rin ti il let mé nyen túl min den egyéb, jog -
alap nél kül ki fi ze tett pénz be li jut ta tás nak meg té rí té sé re
irá nyu ló igé nyét írás be li fel szó lí tás sal vagy fi ze té si meg -
ha gyás sal a 12. § (1) be kez dé se sze rin ti el évü lé si idõn
 belül ér vé nye sít he ti.”

11. § A Hjt. 117. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés alap ján vissza tar tott tá vol lé ti dí jat
ka ma ta i val utó lag ki kell fi zet ni, ha a fe gyel mi vagy bün te -
tõ el já rást a fe gyel mi, il let ve a bün te tõ jo gi fe le lõs ség meg -
ál la pí tá sa nél kül szün te tik meg.”

12. § A Hjt. 138. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szol gá la ti vi szony meg szün te té se, to váb bá a le -
fo ko zás fe nyí tést tiszt re – ez re des ki vé te lé vel –, zász lós ra,
tiszt he lyet tes re a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, az en nél ala -
cso nyabb rend fo ko za tú ak ra pe dig az ál lo mány il le té kes
pa rancs nok szab hat ki.”

13. § A Hjt. 204. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Ha a hi va tá sos ka to na a nyug díj alap szá mí tá sá nak
idõ sza ká ban a 117. § (1) be kez dé se sze rint – il let mény
 helyett – csök ken tett tá vol lé ti dí jat ka pott, a nyug díj alap ját 
a csök ken tés fi gyel men kí vül ha gyá sá val kell megálla -
pítani.”

14. § A Hjt. a kö vet ke zõ 210/A. §-sal egé szül ki:
„210/A. § Az ál lo mány olyan tag ja, vagy a hi va tá sos

 állományból nyug ál lo mány ba he lye zett olyan sze mély
 elhalálozása ese tén, aki nek a szol gá la ti nyug dí ját a fel sõ
kor ha tár el éré se elõtt nem, vagy csök ken tett mér ték ben
 folyósították, a 209. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 közeli hoz zá tar to zói a tel jes szol gá la ti nyug díj alap ján
 jogosultak a hoz zá tar to zói nyug el lá tás ra.”

15. § A Hjt. a kö vet ke zõ 239/A. §-sal egé szül ki:
„239/A. § (1) A sír hely föld raj zi fek vé se sze rint il le té -

kes had ki egé szí tõ pa rancs nok a hõsi ha lot tá mi nõ sí tet tek
sír jai ese té ben – a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szó ló tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a sír gon do zá si fel -
ada to kat a sír hely föld raj zi fek vé se sze rin ti leg kö ze leb bi
ka to nai szer ve zet pa rancs no ka, vagy az ál ta la ki je lölt, alá -
ren delt sé gé be tar to zó pa rancs nok út ján, an nak te vé keny
köz re mû kö dé sé vel lát ja el. 

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti pa rancs nok kö te les a hõsi
ha lot tá mi nõ sí tet tek sír he lye i nek ál la po tát fo lya ma to san
el len õriz ni, ál la gá nak meg óvá sá ról gon dos kod ni, en nek
ér de ké ben a szük sé ges in téz ke dé sek kel kap cso la tos ja vas -
la to kat a te rü le ti leg il le té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
ré szé re ha la dék ta la nul meg ten ni.”

16. § (1) A Hjt. 287. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
rész le te sen sza bá lyoz za:]

„b) a más szerv hez tör té nõ ve zény lés re (a ve zény lés re
vo nat ko zó meg ál la po dás meg kö té sé nek kez de mé nye zé sé -
re, a ve zény lés re ke rü lõk ki vá lasz tá sá ra, a ve zény lés re
 vonatkozó meg ál la po dás kö te le zõ tar tal mi ele me i re, a
Hon véd ség re és a más szerv kö zöt ti együtt mû kö dés fel -
ada ta i ra, a költ sé gek vi se lé sé re) vo nat ko zó sza bá lyo kat,
va la mint”

(2) A Hjt. 287. §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za:]

„e) az il let mény, a túl szol gá la ti díj, a vég ki elé gí tés, a
le sze re lé si se gély, a ju bi le u mi ju ta lom, a kü lön jut ta tás, a
sza bad ság meg vál tás meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí tá sá val, az
il let mény pót lé kok és a meg bí zá si díj jo go sult sá gá val,
meg ál la pí tá sá val, ki fi ze té sé vel, va la mint a to bor zó pénz
vissza fi ze té sé vel kap cso la tos sza bá lyo kat, to váb bá az
 illetménygazdálkodás rend jét;”

(3) A Hjt. 287. §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za:]

„i) a kül föl di szol gá lat tal, azon be lül kü lö nö sen a mû -
ve le ti te rü le ten el lá tott szol gá lat tal, a kü lön fé le tí pu sú kül -
föl di szol gá la tot tel je sí tõk el lá tá sá val, több let jut ta tá sa i val
(el lát má nyá val és egyéb költ ség té rí té se i vel), a kül föl di
mun ka vég zés sel, a fe gyel mi el já rás rend jé vel kap cso la tos
sza bá lyo kat;” 

(4) A Hjt. 287. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá -
lyoz za a Ma gyar Hon véd ség nél al kal ma zan dó vé dõ ol tá -
sok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat.”

17. § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba az zal, hogy a Hjt. e tör vény 8. §-a ál tal
meg ál la pí tott 113. §-a, va la mint a Hjt. e tör vény 9. §-a ál tal 
meg ál la pí tott 114. § (1) be kez dés e) pont ja alap ján meg ha -
tá ro zott mér té kû pót lé ko kat 2009. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Hjt. 287. §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben az „a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom hó na pon
be lül” szö veg rész, va la mint a 287. § (2) be kez dés a) pont
aa) al pont ja,

b) a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról szó ló
1996. évi XLV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hft.) 5. §-ának
(4)–(5) be kez dé se,

c) a Hft. 7. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja,
d) a Hft. 9. §-ának (3) be kez dé se.

(3) Ez a tör vény 2009. au gusz tus 1-jén a ha tá lyát vesz ti.

2009/23. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4787



18. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 
a) a Hjt. 68. §-ának (1) be kez dé sé ben a „szol gá la ti

 viszony meg szûn te kor” szö veg rész he lyé be a „szol gá la ti
vi szony meg szû né se nap ján” szö veg, a 123. §-ának má so -
dik mon da tá ban a „111–112. §-ok ban” szö veg rész he lyé -
be a „111–113. §-ok ban” szö veg, a 232. §-ának (2) be kez -
dé sé ben a „nyug dí jas ott hon ban” szö veg rész he lyé be
a „sze mé lyes gon dos ko dást is nyúj tó in téz mény ben” szö -
veg,

b) a Hft. 2. §-ának e) pont já ban a „fõ tit kár” szö veg rész
he lyé be az „igaz ga tá si fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je (a to váb bi ak ban: fõ tit kár)” szö veg, a 48. §-ának
(1) be kez dé sé ben az „e)–g) pont ja” szö veg rész he lyé be az
„e)–g) pont ja, va la mint a 96. § (3) be kez dé se” szö veg lép.

19. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg „Az ok -
ta tók jo gai és kö te le zett sé gei” al cí met meg elõ zõ en a Hft.
a kö vet ke zõ 7/A. §-sal egé szül ki:

„7/A. § A más ka to nai szer ve zet nél be osz tást be töl tõ és
a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény nél meg bí zá si szer zõ dés -
sel fog lal koz ta tott óra adó ok ta tó kat a ka to nai fel sõ ok ta tá si 
in téz mény nem zet vé del mi és ka to nai alap- és mes ter kép -
zé si szak ja i nak akk re di tá ci ó ja so rán – az Ftv. 83. §-ának
(4) be kez dé sé tõl el té rõ en – tel jes mun ka idõ ben fog lal koz -
ta tott ok ta tó ként kell fi gye lem be ven ni.”

20. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hft.
12. §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„(1) A sze ná tu si vé le mé nye zést kö ve tõ en a rektor -
helyettest, a dé kánt, a fõ tit kárt és a gaz da sá gi (fõ)igaz ga tót 
ha tá ro zott idõ re a mi nisz ter bíz za meg, il let ve ne ve zi ki.

(2) Rek tor he lyet te si ki ne ve zést vagy meg bí zást, dé ká ni
ki ne ve zést egye te mi ta nár, egye te mi do cens, fõ is ko lai
 tanár, dé kán-he lyet te si meg bí zást fõ is ko lai do cens is kap -
hat.”

21. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hft.
15. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A Hjt. 41. §-ának (1) be kez dé sé re fi gye lem mel
a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium ösz tön díj szer zõ dést csak olyan sze méllyel köt het, aki 
ki zá ró lag ma gyar ál lam pol gár ság gal ren del ke zik.”

22. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hft.
31. §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[(3) A fegy ve res szerv egy ol da lú an ak kor bont hat ja fel
az ösz tön díj szer zõ dést, ha]

„c) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
 minisztériummal kö tött ösz tön díj szer zõ dés alap ján ta nul -
má nyo kat foly ta tó ösz tön dí jas hall ga tó más ál lam ál lam -
pol gár sá gát meg szer zi.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kor mány ren de le tek

A Kor mány
37/2009. (II. 26.) Korm.

ren de le te

 kor mány ren de let mó do sí tá sá ról
  
A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -

sok ról szó ló 1993. évi III. tör vény 132. § (1) be kez dés
t) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

 
1. § 

A la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás és táv hõ fel hasz ná -
lás szo ci á lis tá mo ga tá sá ról szó ló 289/2007. (X. 31.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 36/2009. (II. 25.) Korm. ren -
de let 2. § (2) be kez dé sé ben az „1. §” szö veg rész „1. §
(1) be kez dés” szö veg ként lép ha tály ba.

 

2. § 

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és a 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon ha tá lyát vesz ti.

 
Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati miniszter
8/2009. (II. 26.) ÖM

rendelete

a bölcsõdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételének

részletes feltételeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 5. szá mú mel lék let 20. pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor mány za ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ok ta tá si
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és kul tu rá lis mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró pénz ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2008. évi CII. tör vény (a továb biak ban: költségve -
tési tör vény) 5. szá mú mel lék let 20. pont ja sze rin ti elõ -
irány zat a fel hasz ná lá si cé lok kö zött az aláb bi ak sze rint
osz lik meg:

a) böl csõ dék inf ra struk tu rá lis fej lesz té sé re 500 mil lió
fo rint,

b) köz ok ta tá si in téz mé nyek inf ra struk tu rá lis fej lesz té -
sé re 3100 mil lió fo rint, va la mint

c) kö zös sé gi bu szok be szer zé sé re 500 mil lió fo rint.

(2) A tá mo ga tás a te le pü lé si ön kor mány za tok és tár su lá -
sa ik – be le ért ve a több cé lú kis tér sé gi tár su lást (a továb -
biak ban: Tár su lás), to váb bá a he lyi ön kor mány za tok tár su -
lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV.
tör vény 8., 9. vagy 16.  §-a alap ján lét re jött in téz mé nyi tár -
su lást (a továb biak ban: in téz mé nyi tár su lás) – ál tal fenn -
tartott  bölcsõdék inf ra struk tu rá lis fej lesz té sét,  óvodák, ál -
ta lá nos is ko lák inf ra struk tu rá lis fej lesz té sét, to váb bá  a
költ ség ve té si tör vény 8. szá mú mel lék let IV. fe je zet
2.2.1. pont ja sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõ Tár su lá sok
kö zös sé gi busz be szer zé sét szol gál ja.

(3) A tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ az
ál ta lá nos for gal mi adó (a továb biak ban: ÁFA) össze gét is
tar tal ma zó fej lesz té si össz költ ség alap ján, ha a ked vez mé -
nye zett nek a tá mo ga tás ból meg va ló sí tott cél kap csán
ÁFA-le vo ná si joga nincs.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban fej lesz tés alatt a szám vi -
tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 3.  § (4) be kez dés
7–8. pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek ér ten dõk.

(5) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás an nak a pá lyá zó nak,
amely

a) köz tar to zás sal ren del ke zik (a köz tar to zás meg fi ze té -
sé ig), vagy adós ság ren de zé si el já rás alatt áll,

b) a pá lyá za tá ban meg je lölt mû sza ki tar ta lom ra uni ós
vagy egyéb ha zai tá mo ga tás ban ré sze sül.

(6) A tá mo ga tá si igény be nyúj tá sa elõtt meg kez dett fej -
lesz tés hez tá mo ga tás nem ad ha tó.

Bölcsõdék infrastrukturális fejlesztése

2.  §

(1) E tá mo ga tás ra a böl csõ dét, il let ve a több cé lú, kö zös
igaz ga tá sú, böl csõ dei fel ada tot is el lá tó in téz ményt fenn -
tar tó

a) te le pü lé si ön kor mány zat,

b) in téz mé nyi tár su lás szék hely ön kor mány za ta, to váb bá
c) Tár su lás

nyújt hat be pá lyá za tot.

(2) A tá mo ga tást az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá zók az ál -
ta luk fenn tar tott, mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ böl -
csõ dék, il let ve több cé lú, kö zös igaz ga tá sú in téz mény ese -
tén a böl csõ dei fel adat el lá tá sát szol gá ló épü let, ját szó ud -
var fel újí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, aka dály men te sí té sé re,
to váb bá a böl csõ dei el lá tás hoz szük sé ges esz kö zök, be ren -
de zé sek be szer zé sé re igé nyel he tik. A tel jes tá mo ga tá si
összeg ma xi mum 20%-áig en ge dé lye zett az esz köz be szer -
zés.

(3) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, össze ge in téz mé nyen ként ma xi mum 20 mil lió fo rint.
Egy pá lyá zó leg fel jebb 3 in téz mény fej lesz té sé re nyújt hat
be pá lyá za tot.

(4) A pá lyá za ton igé nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis mér -
té ke

a) a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R1) mel lék le te alap ján a tár sa dal mi-gaz da sá gi és
inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá -
gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj -
tott te le pü lé se ken meg va ló su ló fej lesz té sek ese tén a fej -
lesz tés hez szük sé ges összeg 90%-a,

b) az a) pont hoz nem tar to zó te le pü lé se ken megvaló -
suló fej lesz té sek ese tén a fej lesz tés hez szük sé ges összeg
80%-a.

3.  §

(1) A tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa az aláb bi
szem pon tok figye lembe véte lével tör té nik:

a) az in téz mény hosszú távú fenn tart ha tó sá gá val kap -
cso la tos ada tok és ter vek (gyer mek lét szám ala ku lá sa, fé rõ -
hely hi ány  miatt el uta sí tott gyer me kek szá ma, mû köd te té si
költ sé gek és azok ala ku lá sa),

b) a böl csõ dé be más te le pü lés rõl be já ró gyer me kek
szá ma,

c) a fel adat el lát ás ban részt vevõ te le pü lé sek szá ma és
azok la kos ság szá ma.

(2) A tá mo ga tás el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek a te -
le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sai.

Pályázati nyomtatványok a bölcsõdék infrastrukturális
fejlesztéséhez

4.  §

(1) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) az 1. mel lék let sze rin ti pá lyá za ti adat la pot (mely nek

ré sze a meg va ló sí tan dó fej lesz tés cé lon kén ti rész le te zé se), 
va la mint az 5. mel lék let sze rin ti össze sí tõt,
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b) az in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé nek hi te le sí tett
má so la tát,

c) a fé rõ hely hi á nyá ban 2007. és 2008. év ben el uta sí -
tott gyer me kek szá mát,

d) a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo ga tás ból
meg va ló su ló be ru há zást 5 évig az ere de ti ren del te té sé nek
meg fele lõen hasz no sít ja, a fel adatel lá tá si he lyet 5 évig
nem szün te ti meg, il let ve nem adja át az in téz mény fenn -
tar tói jo gát nem ál la mi fenn tar tó ré szé re,

e) a te le pü lé si ön kor mány zat, il let ve in téz mé nyi tár su -
lás szék hely ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá -
ro za tát, Tár su lás ese tén a tár su lá si ta nács ha tá ro za tát, vagy 
a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de le té be, Tár su lás
esetén a tár su lá si ta ná csi ha tá ro zat ba fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a pol gár mes ter vagy az el nök nyi lat ko za tát a szük -
sé ges ön erõ biz to sí tá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti adat la pon a pá lyá -
zó nak a fej lesz té si cé lo kat, azok költ sé ge it és a kap cso ló dó 
tá mo ga tá si igényt kü lön-kü lön kell rész le tez nie, to váb bá
rang so rol nia.

Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése

5.  §

(1) E tá mo ga tás ra az óvo dát, ál ta lá nos is ko lát fenn tar tó
a) te le pü lé si ön kor mány zat,
b) in téz mé nyi tár su lás szék hely ön kor mány za ta, to váb bá
c) Tár su lás

nyújt hat be pá lyá za tot.

(2) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy a pá lyá zó
szék he lye sze rin ti kis tér ség ben meg ala kult Tár su lás ren -
del kez zen kis tér sé gi in téz ke dé si terv vel, amely a köz ok ta -
tá si fel ada tok el lá tá sá ban részt vevõ ön kor mány za tok te -
kin te té ben te le pü lé sen kén ti bon tás ban tar tal maz za a köz -
ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak -
ban: köz ok ta tá si tör vény) 105.  §-a sze rin ti köz ok ta tá si
esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv ben fog lal ta kat. Az
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti pá lyá zó ese tén az az ön kor -
mány za ti in téz ke dé si terv is be nyújt ha tó, amely a köz ok ta -
tá si tör vény 105.  §-a sze rint tar tal maz za a gyer me kek, ta -
nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket, vagy
amely nek szer ves ré szét ké pe zi az ön ál ló köz ok ta tá si
esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv.

(3) A tá mo ga tá si igény ki zá ró lag azon in téz mé nyek fej -
lesz té sé re és fel újí tá sá ra nyújt ha tó be, me lyek meg fe lel nek 
a 2008/2009-es ne ve lé si év ben/tan év ben a költ ség ve té si
tör vény 8. szá mú mel lék let IV. Több cé lú kis tér sé gi tár su -
lá sok tá mo ga tá sa jogcím, Ki egé szí tõ sza bá lyok 2.1. pont -
já ban fog lalt fel té te lek nek, to váb bá vál lal ják, hogy a
2011/2012-es ne ve lé si évig/tan évig ezen fel té te lek tel je -
sül nek az in téz mény vo nat ko zá sá ban. A te le pü lé si ön kor -
mány zat ál tal ön ál ló an fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mény
ese tén a pá lyá zat be nyúj tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a
2008/2009-es ne ve lé si év ben/tan év ben

a) az óvo dai fel ada tot el lá tó in téz mény ben leg alább
3 cso port,

b) az ál ta lá nos is ko lai fel ada tot el lá tó in téz mény ben
leg alább 12 osz tály
mû köd jön.

(4) A tá mo ga tást az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá zók az ál -
ta luk fenn tar tott

a) óvo dai fel ada tot el lá tó in téz mény ese té ben a fel adat -
el lát ási he lyek épü le té vel kap cso la tos ele mi inf ra struk tú -
ra-fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re, aka dály men te sí tés re és ka -
pa ci tás bõ ví tés re, va la mint esz köz be szer zés re,

b) ál ta lá nos is ko lai fel ada tot el lá tó in téz mény ese té ben
a fel adat el lát ási hely épü le té vel kap cso la tos ele mi inf ra -
struk tú ra-fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re és aka dály men te sí -
tés re, va la mint esz köz be szer zés re
igé nyel he tik.

(5) A tel jes tá mo ga tá si összeg ma xi mum 20%-áig en ge -
dé lye zett az esz köz be szer zés. Az esz köz be szer zés re igé -
nyelt tá mo ga tás más ál la mi for rás sal nem von ha tó össze.
Ha a pá lyá zó ugyan azon esz köz be szer zés re egyéb ha zai
vagy uni ós tá mo ga tás ban ré sze sül, kö te les az erre jutó tá -
mo ga tás ról le mon da ni, és an nak össze gét ka mat tal nö vel -
ten vissza fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be.

(6) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze ge in téz mé nyen ként
(OM azo no sít ón ként) ma xi mum 20 mil lió fo rint. Egy pá -
lyá zó leg fel jebb 3 óvo da és 3 ál ta lá nos is ko lai in téz mény
fej lesz té sé re pá lyáz hat.

(7) A pá lyá za ton igé nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis mér -
té ke

a) az R1 mel lék le te alap ján a tár sa dal mi-gaz da sá gi és
inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá -
gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj -
tott te le pü lé se ken meg va ló su ló fej lesz té sek ese tén a fej -
lesz tés hez szük sé ges összeg 90%-a,

b) az a) pont hoz nem tar to zó te le pü lé se ken meg va ló su -
ló fej lesz té sek ese té ben szük sé ges összeg 80%-a.

6.  §

(1) A tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa az aláb bi
szem pon tok figye lembe véte lével tör té nik:

a) a köz ok ta tá si in téz mény hosszú távú fenn tart ha tó sá -
gá val kap cso la tos ada tok és ter vek (gyer mek- és ta nu ló lét -
szám ala ku lá sa, mû köd te té si költ sé gek és azok ala ku lá sa,
in téz mény-ra ci o na li zá lá si ter vek),

b) az óvo dá ba, is ko lá ba járó gyer me kek, ta nu lók szá ma 
(ezen be lül a hát rá nyos hely ze tû és a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû gyer me kek, ta nu lók szá ma), a más te le pü -
lés rõl be já ró gyer me kek, ta nu lók szá ma (ezen be lül a hát -
rá nyos hely ze tû, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
gyer me kek, ta nu lók szá ma),

c) a köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tá sá ban részt vevõ
te le pü lé sek szá ma és azok la kos ság szá ma.

(2) A tá mo ga tás el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül az a pá -
lyá zat,

a) amely ele mi inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok meg va ló -
sí tá sát (pél dá ul vi zes blokk ki ala kí tá sa, egye di fû té si mó -
dok fel szá mo lá sa, épü let-re konst ruk ció) szol gál ja,

b) amely 2000 fõ la kos ság szám alat ti te le pü lé sen lévõ
fel adat el lát ási hely fej lesz té sét kí ván ja meg va ló sí ta ni,

c) amely ese té ben a meg va ló sí tan dó cé lok össz hang -
ban van nak a kis tér sé gi in téz ke dé si terv vel, il let ve az ön -
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kor mány za ti in téz ke dé si terv vel, kü lö nös te kin tet tel az
esély egyen lõ sé gi szem pon tok ra,

d) amely ese té ben a pá lyá zó 2009. szep tem ber 1-jé vel
lét re ho zott egy sé ges óvo da-böl csõ de in téz mény, vagy az
ál ta la fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mény – 2000 fõ vagy az
alat ti te le pü lé sen mû kö dõ – egy sé ges óvo dai-böl csõ dei
fel ada tot el lá tó in téz mény egy sé gé nek fej lesz té sét kí ván ja
meg va ló sí ta ni,

e) ame lyet te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sa nyújt
be, to váb bá

f) amely ada tok kal hi telt ér dem lõ en bi zo nyít ja, hogy a
pá lyá zat a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek nö -
vek võ be ó vo dá zá si ará nya, il let ve szá ma  miatt ki ala kult
fé rõ hely hi ány meg szün te té sét cé loz za, a fej lesz tés ered -
mé nye ként pe dig biz to sít ha tó va la mennyi he lyi (tár su lá -
sok ese tén a tár su lás te rü le tén élõ) hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer mek 3 éves ko rá tól tör té nõ óvo dáz ta tá sá nak
tár gyi és in téz mé nyi fel té te le.

Pályázati nyomtatványok az óvodák, általános iskolák
infrastrukturális fejlesztéséhez és kapacitásbõvítéséhez

7.  §

(1) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a 2., il let ve a 3. mel lék let sze rin ti pá lyá za ti adat la pot

(amely nek ré sze a meg va ló sí tan dó fej lesz tés cé lon kén ti
rész le te zé se), va la mint az 5. mel lék let sze rin ti össze sí tõt,

b) a köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tát, amely tar -
tal maz za az in téz mény be fel ve he tõ ma xi má lis gyer mek -
lét szá mot,

c) a jegy zõ, il let ve a mun ka szer ve zet-ve ze tõ nyi lat ko -
za tát ar ról, hogy az in téz mény el lá tá si te rü le tén a 0–14
éves korú gyer me kek lét szá ma az el múlt 3 év ben ho gyan
ala kult,

d) az óvo dai fel ada tot el lá tó köz ok ta tá si in téz mé nyek
ese té ben a fé rõ hely hi á nyá ban 2007. és 2008. év ben el uta -
sí tott gyer me kek szá mát,

e) a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo ga tás ból
meg va ló su ló be ru há zást 5 évig az ere de ti ren del te té sé nek
meg fele lõen hasz no sít ja, a fel adat el lát ási he lyet 5 évig
nem szün te ti meg, il let ve nem adja át az in téz mény fenn -
tar tói jo gát nem ál la mi fenn tar tó ré szé re,

f) ki zá ró lag elekt ro ni kus for má ban a kis tér sé gi in téz ke -
dé si ter vet, vagy az ön kor mány za ti in téz ke dé si ter vet,

g) a te le pü lé si ön kor mány zat, il let ve in téz mé nyi tár su -
lás szék hely ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá -
ro za tát, Tár su lás ese tén a tár su lá si ta nács ha tá ro za tát, vagy 
a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de le té be, Tár su lás
esetén tár su lá si ta ná csi ha tá ro zat ba fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a pol gár mes ter vagy az el nök nyi lat ko za tát a szük -
sé ges ön erõ biz to sí tá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti pá lyá za ti adat la -
pon a pá lyá zó nak a fej lesz té si cé lo kat, azok költ sé ge it és a
kap cso ló dó tá mo ga tá si igé nye ket kü lön-kü lön kell rész le -
tez nie, to váb bá rang so rol nia.

Közösségi busz beszerzése

8.  §

(1) E tá mo ga tás ra pá lyáz hat nak a költ ség ve té si tör vény
8. szá mú mel lék let IV. fe je zet 2.2.1. pont ja sze rin ti tá mo -
ga tás ban ré sze sü lõ Tár su lá sok.

(2) Az elõ irány zat ból csak az olyan in téz mény be járó
gyer me kek rend sze res utaz ta tá sát szol gá ló kö zös sé gi busz
be szer zé se tá mo gat ha tó, amely in téz mény meg fe lel a költ -
ség ve té si tör vény 8. szá mú mel lék let IV. Több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa jogcím, Ki egé szí tõ sza bá lyok
2.1. pont já ban meg ha tá ro zott át lag lét szám fel té te lek nek.

9.  §

(1) A Tár su lá sok a tá mo ga tást leg fel jebb há rom kö zös -
sé gi busz be szer zé sé re igé nyel he tik.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban a kö zös sé gi busz olyan
szál lí tó esz köz:

a) amely leg alább 15 sze mély biz ton sá gos szál lí tá sá ra
al kal mas,

b) va la mennyi ülé sé hez 3 pon tos biz ton sá gi öv tar to zik,

c) aka dály men te sí tett, to váb bá
d) a gyer me kek, ta nu lók köz ok ta tá si in téz mé nyek be tör -

té nõ szál lí tá sán kí vül más fel ada tok el lá tá sá ra is al kal mas.

10.  §

(1) A pá lyá za ton igé nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis mér -
té ke

a) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról  szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R2)
2. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés szem pont já ból hát -
rá nyos vagy leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség ben lét re -
jött Tár su lá sok ese té ben a kö zös sé gi busz be szer zé sé hez
szük sé ges összeg 80%-a,

b) az R2 2. mel lék let ben nem sze rep lõ Tár su lá sok ese té -
ben a kö zös sé gi busz be szer zé sé hez szük sé ges összeg 70%-a.

(2) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, ma xi má lis össze ge 30 mil lió fo rint.

(3) A tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa az aláb bi szem -
pon tok figye lembe véte lével tör té nik:

a) a Tár su lás fel adat el lát ásá ban részt vevõ te le pü lé sek
szá ma és azok la kos ság szá ma,

b) a köz ok ta tá si in téz mé nyi tár su lá sok, il let ve a Tár su -
lás ál tal fenn tar tott in téz mé nyek szá ma, va la mint ezen in -
téz mé nyek be be já ró gye re kek szá ma,

c) a Tár su lás ál tal a kö zös sé gi busz hasz no sí tá sá ra ké -
szí tett terv (a továb biak ban: kö zös sé gi busz prog ram) alá -
tá maszt ja-e a be szer zés szük sé ges sé gét, to váb bá ma gá ban
fog lal ja an nak le írá sát, mi ként ja vul a hát rá nyos hely ze tû
ta nu lók mi nõ sé gi ok ta tás hoz tör té nõ hoz zá fé ré se, il let ve
csök ken-e az is ko lai szeg re gá ció.

(4) A tá mo ga tás szem pont já ból elõny ben ré sze sül nek
azon Tár su lá sok, ame lyek
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a) a Tár su lás ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mény be
be já ró gyer me kek, ta nu lók szál lí tá sá ra kí ván ják hasz nál ni
a be szer zen dõ kö zös sé gi buszt,

b) a 2005., 2006., il let ve a 2008. évek ben busz be szer -
zé sé hez nem ré sze sül tek tá mo ga tás ban, be le ért ve az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó, a
vi dé ki gaz da ság és la kos ság szá má ra nyúj tott alap szol gál -
ta tá sok kö ré ben a kis tér sé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok
fej lesz té sé re igény be ve he tõ tá mo ga tá sok rész le tes fel té te -
le i rõl  szóló 9/2008. (I. 24.) FVM ren de let alap ján meg ítélt
tá mo ga tást is,

c) a kö zös sé gi buszt köz ok ta tá si cé lon túl szo ci á lis
vagy gyer mek jó lé ti, egész ség ügyi, il let ve kul tu rá lis cé lok -
ra is hasz no sít ják.

Pályázati nyomtatványok a közösségi busz
beszerzéséhez

11.  §

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a 4. mel lék let sze rin ti pá lyá za ti adat la pot, va la mint

az 5. mel lék let sze rin ti össze sí tõt,
b) a Tár su lás kö zös sé gi busz prog ram ját, amely alá tá -

maszt ja, hogy a be sze rez ni kí vánt kö zös sé gi busz fé rõ he -
lye i nek szá ma össz hang ban van a köz ok ta tá si in téz mé nyi
tár su lá sok ál tal fenn tar tott in téz mé nyek be be já ró gyer me -
kek, ta nu lók szá má val, to váb bá be mu tat ja az egyéb szol -
gál ta tá si cé lok ese té ben az igény lõk szá mát, az igény be vé -
tel gya ko ri sá gát, va la mint az üze mel te tés mód ját és költ -
ség ter vét,

c) az ön erõ biz to sí tá sá ról  szóló tár su lá si ta ná csi ha tá ro -
za tot, il le tõ leg a tár su lá si ta nács költ ség ve té si ha tá ro za tá -
ba fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az el nök nyi lat ko za tát a
jó vá ha gyott for rás ról,

d) a kö zös sé gi busz üze mel te té si költ sé ge i nek biz to sí -
tá sá ról  szóló nyi lat ko za tot,

e) a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo ga tás ból
be szer zett kö zös sé gi buszt 5 évig nem ide ge ní ti el, va la -
mint 5 évig az ere de ti – pá lyá zat ban be mu ta tott cé lok sze -
rin ti – ren del te té sé nek meg fele lõen hasz no sít ja.

Pályázati eljárás

12.  §

(1) A pályázónak  2009. már ci us 13-áig kell a pályá -
zati adat la po kat az ebr42 in for má ci ós rend szer be  feltöl -
teni, to váb bá

a) az óvo dák, ál ta lá nos is ko lák fej lesz té si pá lyá za ta
ese tén a kis tér sé gi in téz ke dé si ter vet, vagy az ön kor mány -
za ti in téz ke dé si ter vet elekt ro ni kus úton, va la mint

b) a pá lyá za ti do ku men tá ci ót pa pír ala pon egy ere de ti
és egy hi te le sí tett má so la ti pél dány ban
a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes szer vé hez
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) meg kül de ni, il let ve be nyúj -
ta ni. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Az Igaz ga tó ság az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti do -
ku men tu mo kat elekt ro ni ku san 2009. már ci us 16-áig to -
váb bít ja az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um nak (a továb -

biak ban: ÖM), ami nem be fo lyá sol ja a pá lyá za tok Igaz ga -
tó ság ál tal tör té nõ, (4) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá la tát.

(3) Az ÖM a kis tér sé gi in téz ke dé si ter ve ket, az ön kor -
mány za ti in téz ke dé si ter ve ket, va la mint a pá lyá za to kat
elekt ro ni kus úton az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: OKM) ré szé re 2009. már ci us 17-én to -
váb bít ja. Az OKM az in téz ke dé si ter ve ket – esély egyen lõ -
sé gi szem pon to kat is figye lembe véve – meg vizs gál ja és
ki ala kít ja szak mai ál lás pont ját a be nyúj tott fej lesz té si pá -
lyá za tok kal kap cso lat ban. A pá lyá za tok kal kap cso la tos
vé le mé nyét – az ÖM ál tal meg ha tá ro zott for má ban – elekt -
ro ni kus úton, 2009. áp ri lis 6-áig, majd so ron kí vül pa pír
ala pon kül di meg az ÖM ré szé re.

(4) A pá lyá za to kat az Igaz ga tó ság – az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény   64/B.  § (3) be kez -
dé se alap ján e ren de let ala pul vé te lé vel – a ren del ke zé sé re
álló ira tok, sa ját nyil ván tar tá sa, il let ve hely szí ni vizs gá lat
alap ján sza bály sze rû sé gi szem pont ból meg vizs gál ja és
szük ség ese tén 5 na pon be lül  hiánypótlásra, mó do sí tás ra
hív ja fel a pá lyá zót. Ha a pá lyá zó a fel hí vás nak 5 na pon be -
lül nem tesz ele get, vagy nem meg fele lõen tel je sí ti azt, az
Igaz ga tó ság a pá lyá za tot nem to váb bít ja az ÖM felé és er -
rõl ér te sí ti a pá lyá zót.

(5) A fe lül vizs gált pá lyá za tok ere de ti pél dá nyát az Igaz -
ga tó ság – vé le mé nye csa to lá sá val – 2009. áp ri lis 3-áig
pos tai úton to váb bít ja az ÖM ré szé re, ez zel egy ide jû leg in -
téz ke dik a fe lül vizs gált hi ány pó tol ta tott pá lyá za tok elekt -
ro ni kus meg kül dé sé rõl is. Ha az ÖM a pá lyá za tok vizs gá -
la ta so rán to váb bi tá jé koz ta tást, il let ve do ku men tu mok
meg kül dé sét tart ja szük sé ges nek, eze ket a pá lyá zók – kü -
lön fel hí vás ra – kö te le sek ré szé re tel je sí te ni.

Bírálat eljárásrendjének szabályai

13.  §

(1) Az ön kor mány za ti mi nisz ter – az ÖM két kép vi se lõ -
jé bõl, a Pénz ügy mi nisz té ri um, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, a
Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um egy-egy
kép vi se lõ jé bõl, va la mint az or szá gos ön kor mány za ti ér -
dek kép vi se le ti szer vek ál tal kö zö sen de le gált egy fõ bõl
álló bí rá ló bi zott ság ja vas la ta alap ján – a pá lyá za tok ról
2009. áp ri lis 30-áig dönt.

(2) A tá mo ga tás ban ré sze sí tett ked vez mé nye zet tek kö -
rét az ÖM hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za. A tá mo ga tás -
ban nem ré sze sült pá lyá zók az el uta sí tás in do ká ról ér te sí -
tést kap nak.

Támogatási szerzõdés megkötése, szerzõdéskötési
feltételek

14.  §

(1) Az ön kor mány za ti mi nisz ter a nyer tes pá lyá zó val
(a továb biak ban: Tá mo ga tott) tá mo ga tá si cé lon ként 2009.
má jus 15-éig tá mo ga tá si szer zõ dést köt. E ha tár idõ a Tá mo -
ga tott nak fel ró ha tó ok ból tör té nõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.
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(2) Az ön kor mány za ti mi nisz ter – a pá lyá zat ban meg je -
lölt mû sza ki tar ta lom egy ide jû csök ken té se mel lett, a pá -
lyá zó ál tal fel ál lí tott rang sor figye lembe véte lével – az igé -
nyelt nél ala cso nyabb össze gû tá mo ga tás meg íté lé sé re is
jo go sult. Eb ben az eset ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö -
té se elõtt a Tá mo ga tot tal egyez tet ni szük sé ges.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés tar tal maz za:
a) a fej lesz té si célt, a fej lesz tés he lyét,
b) a tá mo ga tás össze gét és költ ség ve té si for rá sát, fel -

hasz ná lá sá nak pénz ügyi fel té te lét, a Tá mo ga tott kö te le -
zett sé gét, az eh hez kap cso ló dó ha tár idõ ket a tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá nak el szá mo lá sá ra,

c) a fenn tar tá si, üze mel te té si, szol gál ta tá si és egyéb kö -
te le zett sé ge ket,

d) a fej lesz tés mû sza ki tar tal mát,
e) a szer zõ dés sze gés vagy a nem szer zõ dés sze rû tel je -

sí tés jog kö vet kez mé nye it,
f) az el len õr zé si jo go sult ság el fo ga dá sát,
g) a fe lek ál tal lé nye ges nek tar tott egyéb ren del ke zé se ket.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra egy al ka lom -
mal van le he tõ ség, azon ban a tá mo ga tá si összeg, va la mint
a tá mo ga tás in ten zi tá sa nem nõ het, a vég sõ fel hasz ná lás
ha tár ide je nem vál toz hat.

(5) Ha a Tá mo ga tott a tá mo ga tás ról le mond, az ön kor -
mány za ti mi nisz ter jo go sult – a be nyúj tott pá lyá za tok kal
kap cso lat ban – a ma rad vány és a dön tés sel le nem kö tött
összeg ter hé re új dön tést hoz ni.

A támogatás folyósítása

15.  §

A tá mo ga tást a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 
15 na pon be lül az ÖM utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál -
lam kincs tár egy összeg ben fo lyó sít ja.

Támogatás felhasználásának és elszámolásának
szabályai

16.  §

(1) A tá mo ga tás fe lett a Tá mo ga tott ren del ke zik és fe le -
lõs an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) A tá mo ga tás sal lét re ho zott va gyon – az ak ti vá lást
köve tõen – 10 évig nem ide ge nít he tõ el, ki vé ve, ha az el -
ide ge ní tést mû sza ki vagy szak mai okok te szik szük sé ges -
sé, és az ab ból szár ma zó el len ér té ket a Tá mo ga tott a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok ra for dít ja.

(3) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra az e ren de let ben nem
sza bá lyo zott kér dé sek ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet kell
al kal maz ni.

17.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak vég sõ ha tár ide je
2010. jú ni us 30. Az ezen ha tár idõ ig fel nem hasz nált tá mo -

ga tás részt ka mat tal nö vel ten vissza kell fi zet ni a köz pon ti
költ ség ve tés be.

(2) A tá mo ga tást – a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak -
nak meg fele lõen rész ben vagy egész ben – ka mat tal nö velt
összeg ben vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, ha

a) a pá lyá zó a 4.  § d) pont ja, a 7.  § e) pont ja, il let ve a
11.  § e) pont ja sze rint vál lalt kö te le zett sé gét meg sze gi,

b) a tá mo ga tást nem a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí -
tett fel té te lek nek meg fele lõen hasz nál ják fel.

(3) Ha a Tá mo ga tott a pá lyá zat el bí rá lá sát meg elõ zõ két
év ben, il let ve azt kö ve tõ két éven be lül a pá lyá zat tal azo -
nos mû sza ki tar ta lom ra egyéb ha zai vagy uni ós tá mo ga tás -
ban ré sze sül, ak kor az e ren de let alap ján be nyúj tott pá lyá -
za tát kö te les vissza von ni, vagy a tá mo ga tás tel jes össze gét
ka mat tal nö vel ten vissza fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be.

18.  §

(1) A Tá mo ga tott a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról tárgy év
de cem ber 31-i for du ló nap pal, a min den ko ri zár szám adás
ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

(2) A Tá mo ga tott a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát kö ve tõ
30 na pon be lül, de leg ké sõbb 2010. jú li us 30-ig szak mai és 
pénz ügyi be szá mo lót küld az ÖM ré szé re, amely ben szö -
ve ges in do ko lás sal, pén zü gyi leg ren de zett szám lák össze -
sí tõ jé vel alá tá masz tot tan be szá mol a tá mo ga tá si összeg -
nek a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ írt cél nak meg fe le lõ és
ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról.

Ellenõrzés, monitoring

19.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát az ÖM, az ál ta la meg bí -
zott szer vek, to váb bá jog sza bály ban erre fel jo go sí tott
egyéb szer vek el len õriz he tik.

(2) A Tá mo ga tott kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
el kü lö ní tet ten nap ra kész nyil ván tar tást ve zet ni, az el len õr -
zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr zés le -
foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért do -
ku men tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni, a hely szí ni el len -
õr zést le he tõ vé ten ni.

Záró rendelkezés

20.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,

ön kor mány za ti mi nisz ter
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1. mel lék let a 8/2009. (II. 26.) ÖM ren de let hez

I. Adat lap a mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ böl csõ dék épü le té nek fel újí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re,
aka dály men te sí té sé re, to váb bá a böl csõ dei el lá tás hoz szük sé ges esz kö zök, be ren de zé sek be szer zé sé hez

Pá lyá zó Ön kor mány zat/Tár su lás ne ve:

Pá lyá zó Ön kor mány zat/Tár su lás cí me:

Az in téz mény ne ve:

In téz mény cí me:

Az in téz mény hosszú tá vú fenn tart ha tó sá gá val kap cso la tos ada tok:

Fenn tart ha tó sá gi ada tok (gyer mek lét szám vár ha tó ala ku lá sa 5 év re elõ re):

Év Gyer mek lét szám

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2007. év 2008. év

Fé rõ hely hi á nyá ban 2007. és 2008. év ben el uta sí tott gyer me kek szá ma:

A böl csõ dé be más te le pü lés rõl be já ró gyer me kek szá ma:

Fel adat el lát ás ban részt ve võ te le pü lé sek szá ma:

Fel adat el lát ás ban részt ve võ te le pü lé sek össz la kos ság szá ma:

Amennyiben az in téz ményt a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl
szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény 8.,  9. vagy 16. §-a sze rin ti in téz mé nyi tár su lás tart ja
fenn, a tár su lás ban részt ve võ ön kor mány za tok meg je lö lé se

Fel adat el lát ási hely sze rin ti 
ön kor mány zat:

Fel adat el lát ási hely ne ve:

Fej lesz tés sel érin tett fel adat el lát ási hely(ek) meg ne ve zé se (fej lesz té si hely sze rin ti ön kor -
mány zat és a fel adat el lát ási hely ne ve):
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A meg va ló sí tan dó fej lesz té si cé lok rész le te zé se:

Sor szám Fel adat el lát ási hely sze rin ti ön kor mány zat Meg va ló sí tan dó cél meg ne ve zé se Igé nyelt tá mo ga tás (Ft) Vál la lan dó ön erõ mi ni má lis mér té ke (Ft)

Épí tés sel já ró cé lok be mu ta tá sa

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Esz köz be szer zés sel kap cso la tos cé lok be mu ta tá sa

1.

2.

3.

4.

5.

Igé nyelt tá mo ga tás össze sen:

Az igé nyelt tá mo ga tás ma xi má lis össze ge meg fe lel-e a  ren de let ben fog lal tak nak:

Mi ni má li san vál la lan dó ön erõ össze ge:

Vál lalt ön erõ össze ge:

Be ru há zás össz költ sé ge:

A meg va ló sí tan dó cé lok rész le tes té te len kén ti be mu ta tá sa szük sé ges a fen ti táb lá zat ban (pl. épü let fel újí tás ese tén szük sé ges rész le tez ni an nak mû sza ki tar -
tal mát – nyí lás zá ró-cse re, fes tés, ra di á tor cse re, vil la mos ve ze té kek cse ré je stb. –, esz köz be szer zés ese tén té te les fel so ro lás szük sé ges – pl. ágy, asz tal, szék
da rab szá mát je löl ve).

Igé nyelt tá mo ga tás fel hasz ná lá si cél ja(i) (rö vid le írás), fel adat el lát ás ja ví tá sá nak be mu ta tá sa a mû köd te tés költ sé ge i nek vár ha tó ala ku lá sa (2014. évig be -
zá ró lag):

A pá lyá zó nyi lat ko zik, hogy a fen ti ek ben meg je lölt cé lok ra más ha zai vagy uni ós tá mo ga tás ban nem ré sze sül. 

Dá tum:

P. H.

………………………………………… …………………………………………

            jegy zõ/mun ka szer ve zet ve ze tõ je                                                                                                                                                                pol gár mes ter/el nök     

2009/23. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4795



2. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

II. Adatlap az óvodai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási hely(ek) épületével kapcsolatos elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, akadálymentesítésre és kapacitásbõvítésre, 

valamint eszköz beszerzéséhez

Pá lyá zó Ön kor mány zat/Tár su lás ne ve:

Pá lyá zó Ön kor mány zat/Tár su lás cí me:

Az in téz mény ne ve:

In téz mény cí me:

In téz mény OM azo no sí tó ja:

Ön kor mány zat pá lyá za ta ese tén az in téz ményt ön -
ál ló an tart ja fenn vagy in téz mé nyi tár su lás ke re té -
ben

In téz mény fel adat el lát ási he lye i nek szá ma

Az in téz mény ál ta lá nos is ko lai fel ada to kat is el lát
(igen/nem)

Amennyiben az in téz mény ál ta lá nos is ko lai fel -
ada to kat is el lát, az in téz mény be já ró ál ta lá nos is -
ko lá sok szá ma (2008/2009. ta ní tá si év)

Az in téz mény össz lét szá ma (óvo dá sok és ál ta lá nos 
is ko lá sok együt tes lét szá ma: 2008/2009. ne ve lé -
si/ta ní tá si év)

Amennyiben az in téz ményt a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé -
sé rõl szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény 8., 9. vagy 16. §-a  sze rin ti in téz mé nyi tár su -
lás tart ja fenn, a tár su lás ban részt ve võ ön kor mány za tok meg je lö lé se

Fel adat el lát ási hely sze rin ti ön kor mány zat: Fel adat el lát ási hely ne ve:

Fej lesz tés sel érin tett fel adat el lát ási hely(ek) meg ne ve zé se (fej lesz té si hely sze rin ti
ön kor mány zat és a fel adat el lát ási hely ne ve):

Az in téz mény hosszú tá vú fenn tart ha tó sá gá val kap cso la tos ada tok:

Fenn tart ha tó sá gi ada tok (gyer mek lét szám ala ku lá sa):

Te le pü lé se(ke)n élõ 0–6 éves kor cso port ba tar to zók szá ma
Óvo dá ba já ró gyer me kek szá má nak 
ala ku lá sa (2009/2010. ne ve lé si év tõl 

a vár ha tó lét szám je lö len dõ)

2006. 2008/2009. ne ve lé si év

2007. 2009/2010. ne ve lé si év

2008. 2010/2011. ne ve lé si év

2009. 2011/2012. ne ve lé si év

2012/2013. ne ve lé si év

2013/2014. ne ve lé si év

2008/2009. ne ve lé si év 2009/2010. ne ve lé si év

Az óvo dá ba já ró gyer me kek szá ma össze sen:

eb bõl – a hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szá ma

           – a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me-
               kek szá ma

Az óvo dá ban tény le ge sen mû kö dõ cso por tok szá ma:
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A óvo dá ba más te le pü lés rõl be já ró gyer me kek
szá ma:

eb bõl – a hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szá ma

          – a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer-
              me kek szá ma

2007/2008. ne ve lé si év 2008/2009. ne ve lé si év

Fé rõ hely hi á nyá ban 2007. és 2008. év ben el uta sí -
tott gyer me kek szá ma:

A meg va ló sí tan dó fej lesz té si cé lok rész le te zé se:

Sor szám Fel adat el lát ási hely sze rin ti ön kor mány zat Meg va ló sí tan dó cél meg ne ve zé se Igé nyelt tá mo ga tás (Ft) Vál la lan dó ön erõ mi ni má lis mér té ke (Ft)

Épí tés sel járó cé lok be mu ta tá sa
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.

Esz köz be szer zés sel kap cso la tos cé lok be mu ta tá sa

1.
2.
3.
4.
5.

Igé nyelt tá mo ga tás össze sen:

Az igé nyelt tá mo ga tás ma xi má lis össze ge meg fe lel-e a  ren de let ben fog lal tak nak:

Mi ni má li san vál la lan dó ön erõ össze ge:

Vál lalt ön erõ össze ge:

Be ru há zás össz költ sé ge:

Igé nyelt tá mo ga tás fel hasz ná lá si cél ja(i) (rö vid le írás), fel adat el lát ás ja ví tá sá nak
 bemutatása, a mû köd te tés költ sé ge i nek vár ha tó ala ku lá sa (2014. évig be zá ró lag):

A Pá lyá zó nyi lat ko zik, hogy az ön kor mány za tok és több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok 2009. évi igény lé sét meg ala po zó mu ta tó szám-fel mé rés so rán kö zölt ada tok
meg fe lel nek a va ló ság nak, az alap ján iga zol ja, hogy az óvo da/óvo dák meg fe lel/meg fe lel nek a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2008. évi
CII. tör vény  8. szá mú mel lék let IV. Több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa jog cím, Ki egé szí tõ sza bá lyok 2.1. pont ja sze rin ti fel té te lek nek. Emel lett a pá -
lyá zó nyi lat ko zik, hogy a fen ti ek ben meg je lölt cé lok ra más ha zai vagy uni ós  tá mo ga tás ban nem ré sze sül.

Dá tum:

P. H.

………………………………………… …………………………………………

            jegy zõ/mun ka szer ve zet ve ze tõ je                                                                                                                                                                pol gár mes ter/el nök     
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3. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

III. Adatlap az általános iskolai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre

Pá lyá zó Ön kor mány zat/Tár su lás ne ve:

Pá lyá zó Ön kor mány zat/Tár su lás cí me:

Az in téz mény ne ve:

In téz mény cí me:

In téz mény OM azo no sí tó ja:

Ön kor mány zat pá lyá za ta ese tén az in téz ményt ön ál ló an tart ja fenn vagy in -
téz mé nyi tár su lás ke re té ben

In téz mény fel adat el lát ási he lye i nek szá ma

Az in téz mény óvo dai fel ada to kat is el lát (igen/nem)

Amennyiben az in téz mény óvo dai fel ada to kat is el lát, az in téz mény be já ró
óvo dá sok szá ma (2008/2009. ta ní tá si év)

Az in téz mény össz lét szá ma (óvo dá sok és ál ta lá nos is ko lá sok együt tes lét -
szá ma: 2008/2009. ne ve lé si/ta ní tá si év)

Amennyi ben az in téz ményt a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1997.
évi CXXXV. tör vény 8., 9. vagy 16. §-a  sze rin ti in téz mé nyi tár su lás tart ja fenn, a tár su lás ban részt ve -
võ ön kor mány za tok meg je lö lé se

Fel adat el lát ási hely sze rin ti 
ön kor mány zat:

Fel adat el lát ási hely ne ve:

Fej lesz tés sel érin tett fel adat el lát ási hely(ek) meg ne ve zé se (fej lesz té si hely sze rin ti ön kor mány zat és a
fel adat el lát ási hely ne ve):

Az in téz mény hosszú tá vú fenn tart ha tó sá gá val kap cso la tos ada tok:

Te le pü lé se(ke)n élõ 7–14 éves kor cso port ba tar to zók szá ma In téz mé nyi ta nu ló lét szám

2006. 2008/2009. ta ní tá si év
2007. 2009/2010. ta ní tá si év
2008. 2010/2011. ta ní tá si év

2011/2012. ta ní tá si év
2012/2013. ta ní tá si év
2013/2014. ta ní tá si év

2008/2009. tan év 2009/2010. tan év

Az ál ta lá nos is ko lá ba já ró ta nu lók szá ma össze sen:

eb bõl – a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók szá ma

    – a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók szá ma

Az ál ta lá nos is ko lá ban tény le ge sen mû kö dõ osz tá lyok szá ma:

Az ál ta lá nos is ko lá ba más te le pü lés rõl be já ró ta nu lók szá ma:

eb bõl – a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók szá ma

    – a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók szá ma

2007. év 2008. év

Fé rõ hely hi á nyá ban 2007. és 2008. év ben el uta sí tott ta nu lók szá ma:
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A meg va ló sí tan dó fej lesz té si cé lok rész le te zé se:

Sor szám Fel adat el lát ási hely sze rin ti ön kor mány zat Meg va ló sí tan dó cél meg ne ve zé se Igé nyelt tá mo ga tás (Ft) Vál la lan dó ön erõ mi ni má lis 
mér té ke (Ft)

Épí tés sel járó cé lok be mu ta tá sa

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Esz köz be szer zés sel kap cso la tos cé lok be mu ta tá sa

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Igé nyelt tá mo ga tás össze sen:

Az igé nyelt tá mo ga tás ma xi má lis össze ge meg fe lel-e a ren de let ben fog lal tak nak:

Mi ni má li san vál la lan dó ön erõ össze ge:

Vál lalt ön erõ össze ge:

Be ru há zás össz költ sé ge:

Igé nyelt tá mo ga tás fel hasz ná lá si cél ja(i) (rö vid le írás), fel adat el lát ás ja ví tá sá nak be mu ta tá sa, a mû köd te tés költ sé ge i nek vár ha tó ala ku lá sa (2014. évig be -
zá ró lag):

A Pá lyá zó nyi lat ko zik, hogy az ön kor mány za tok és több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok 2009. évi igény lé sét meg ala po zó mu ta tó szám-fel mé rés so rán kö zölt ada -
tok meg fe lel nek a va ló ság nak, az alap ján iga zol ja, hogy az is ko la/is ko lák meg fe lel/meg fe lel nek a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2008. évi CII. törvény  8. szá mú mel lék let IV. Több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa jog cím, Ki egé szí tõ sza bá lyok 2.1. pont ja sze rin ti fel té te lek nek.
Emel lett a pá lyá zó nyi lat ko zik, hogy a fen ti ek ben meg je lölt cé lok ra más ha zai vagy uni ós tá mo ga tás ban nem ré sze sül.

Dá tum:

P. H.

………………………………………… …………………………………………

            jegy zõ/mun ka szer ve zet ve ze tõ je                                                                                                                                                                pol gár mes ter/el nök     
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4. mel lék let a 8/2009. (II. 26.) ÖM ren de let hez

IV. Adatlap a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 
8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás

legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére

Pá lyá zó Tár su lás ne ve:

A be sze rez ni kí vánt kö zös sé gi busz(ok) szá ma

A be sze rez ni kí vánt kö zös sé gi busz(ok) fé rõ he lye i nek szá ma 1. busz

2. busz

3. busz

A kö zös sé gi busz(ok) be szer zé sé hez igé nyelt tá mo ga tás (fo rint)

A kö zös sé gi busz(ok) be szer zé sé hez vál la lan dó mi ni má lis ön rész (fo rint)

A kö zös sé gi busz(ok) be szer zé sé hez vál lalt ön rész (fo rint)

A be szer zen dõ busz(ok) a Tár su lás ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mény be be já ró gyer me kek/ta nu lók szál lí tá sát szol gál ják (igen/nem)

Tár su lás ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mény ne ve, ha a be szer zen -
dõ busszal a be já ró gyer me kek/ta nu lók szál lí tá sát szol gál ná:

A Tár su lás kö zös sé gi busz prog ram ja

[A kö zös sé gi busz hasz no sí tá sá ra ké szí tett rö vid terv, mely meg fe le lõ en alá tá maszt ja a be szer zés szük sé ges sé gét. Azt is szük sé ges be mu tat ni, hogy 

– a Tár su lás te rü le tén hány köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lás mû kö dik,

– az elõb bi mik ro tár su lá sok ese té ben mennyi a be já ró gye re kek szá ma,

– e gye re kek nél meg ol dott-e az is ko la busz szol gál ta tás, 

– ha igen, mi lyen mó don, hány gyer mek ré szé re biz to sít ják a szol gál ta tást,

– az új busz(ok) be szer zé sé vel a Tár su lás mely köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lás ban, mely ön kor mány zat tól és hány gyer mek utaz ta tá sát kí ván ja
biz to sí ta ni,

– a  be sze rez ni  kí vánt  busz(ok)  fé rõ he lye i nek szá ma össz hang ban  van-e a be já ró gyer me kek szá má val,

– a kö zös sé gi busz mû köd te té se, mi lyen mó don se gí ti a Köz ok ta tá si Esély egyen lõ sé gi terv ben fog lalt fel ada tok meg va ló sí tá sát, kü lö nö sen az is ko lai szeg -
re gá ci ó ra vo nat ko zó an, va la mint a mi nõ sé gi ok ta tás hoz tör té nõ hoz zá fé rést mi lyen mó don se gí ti elõ.

Az  egyéb  szol gál ta tá si  cé lok  ese té ben  a  szol gá la ti  cé lo kat,  az igény lõk  szá mát  és  az  igény be vé tel gya ko ri sá gát is szük sé ges be mu tat ni.]

Ezú ton nyi lat ko zom, hogy a Tár su lás vál lal ja a kö zös sé gi busz üze mel te té si költ sé ge i nek biz to sí tá sát.

Dá tum:

P. H.

………………………………………… …………………………………………

            jegy zõ/mun ka szer ve zet ve ze tõ je                                                                                                                                                                pol gár mes ter/el nök     
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5. mel lék let a 8/2009. (II. 26.) ÖM ren de let hez

A böl csõ dék és köz ok ta tá si in téz mé nyek inf ra struk tu rá lis fej lesz té se, va la mint kö zös sé gi bu szok
 be szer zé se tá mo ga tás igénybevételének támogatása

Ön kor mány zat/Tár su lás ne ve:

Pol gár mes ter/El nök ne ve:

Ön kor mány zat/Tár su lás cí me:

KSH kód ja:

Kap cso lat tar tó ne ve:

Kap cso lat tar tó te le fon szá ma:

Kap cso lat tar tó e-ma il cí me:

Össze sí tõ

Sor szám Tá mo ga tás cél ja
Igé nyelt tá mo ga tás 

(fo rint ban)

I. A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ böl csõ dék épü le té nek fel újí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, aka -
dály men te sí té sé re, to váb bá a böl csõ dei el lá tás hoz szük sé ges esz kö zök, be ren de zé sek be szer -
zé sé re igé nyelt tá mo ga tás.

II. Óvo dai fel ada tot el lá tó in téz mény ese té ben az adott te le pü lé sen mû kö dõ fel adat el lát ási
hely(ek) épü le té vel kap cso la tos ele mi inf ra struk tú ra-fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re, aka dály -
men te sí tés re és ka pa ci tás bõ ví tés re, va la mint esz köz be szer zés re igé nyelt tá mo ga tás.

III. Ál ta lá nos is ko lai fel ada tot el lá tó in téz mény fel adat el lát ási hely(ek) épü le té vel kap cso la tos
ele mi inf ra struk tú ra-fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re és aka dály men te sí tés re, va la mint eszköz -
beszerzésre igé nyelt tá mo ga tás.

IV. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2008. évi CII. tör vény 8. szá mú mel -
lék let IV. fe je zet 2.2.1. pont ja sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõ több cé lú kis tér sé gi tár su lás
leg alább 15 sze mély biz ton sá gos szál lí tá sá ra al kal mas kö zös sé gi busz be szer zé sé re igé nyelt
tá mo ga tás.

Igé nyelt tá mo ga tás össze sen:

Vál lalt ön rész össze sen:

A ren de let ben fog lalt fel té te lek nek az igény lés meg fe lel:

Csa to lan dó do ku men tu mok:

1. böl csõ de ese tén a mû kö dé si en ge dély

2. óvo da/is ko la ese tén az in téz mény ala pí tó ok ira ta

3. a Pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a tá mo ga tás ból meg va ló su ló be ru há zást 5 évig az ere de ti ren del te tés nek meg fele lõen hasz no sít ja, az in téz ményt 5 évig
nem szün te ti meg, il let ve nem ad ja át a fenn tar tói jo gát nem ál la mi fenn tar tó ré szé re

4. kép vi se lõ-tes tü let/tár su lá si ta nács ha tá ro za ta az ön erõ biz to sí tá sá ról 

5. elekt ro ni kus for má tum ban a kis tér sé gi/ön kor mány za ti köz ok ta tá si in téz ke dé si terv

6. elekt ro ni kus for má tum ban a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény   105.  §-a sze rin ti köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv

7. a kö zös sé gi busz üze mel te té si költ sé ge i nek biz to sí tá sá ról  szóló nyi lat ko zat

A pá lyá zó nyi lat ko zik, hogy a fen ti ek ben meg je lölt cé lok ra más ha zai vagy uni ós tá mo ga tás ban nem ré sze sül.

Dá tum:

P. H.

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

     jegy zõ/mun ka szer ve zet ve ze tõ je                                                                                                                                         pol gár mes ter/több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
21/2009. (II. 26.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let tör -
vényességének vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány alap ján
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ti sza új -
vá ros Vá ro si Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal a
táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény ren -
del ke zé se i nek Ti sza új vá ros te rü le tén tör té nõ vég re haj tá -
sá ról al ko tott 34/2005. (XII. 23.) ön kor mány za ti ren de let
4.  § (1) be kez dé se és 16.  § (4) be kez dé se tör vénysértõ,
ezért azt meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tett ren del ke zé sek e ha tá ro zat Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé nek nap ján vesz tik ha tá -
lyu kat.

2. Az Al kot mány bí ró ság a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló
1998. évi XVIII. tör vény ren del ke zé se i nek Ti sza új vá ros te -
rü le tén tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 36/1999. (XII. 28.) sz.
ön kor mány za ti ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 14/2002.
(V. 31.) sz. ön kor mány za ti ren de let tör vényellenességének
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rást meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je – mi u tán a
kép vi se lõ-tes tü let tör vényességi ész re vé te lé nek nem adott
helyt – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 99.  § (2) be kez dés b) pont -
ja alap ján, az Al kot mány bí ró ság nál kez de mé nyez te Ti sza -
új vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal al ko -
tott 14/2002. (V. 31.) sz. ren de let (a továb biak ban: Ör.2.)
tör vényellenességének meg ál la pí tá sát, és ex tunc ha tá lyú
meg sem mi sí té sét. A kép vi se lõ-tes tü let e ren de le té vel a
táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 1998. évi XVIII. tör vény ren -
del ke zé se i nek Ti sza új vá ros te rü le tén tör té nõ vég re haj tá -
sá ról  szóló 36/1999. (XII. 28.) sz. ön kor mány za ti ren de le -

tet (a továb biak ban: Ör.1.) mó do sí tot ta oly mó don, hogy a
vá ros meg ha tá ro zott táv hõ szol gál ta tás sal el lá tott terüle -
tein el ren del te a táv hõ szol gál ta tás kö te le zõ igénybevé -
telét.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint ez zel a sza bá lyo -
zás sal a kép vi se lõ-tes tü let túl lép te a táv hõ szol gál ta tás ról
 szóló 1998. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Tszt1.)
6.  § (2) be kez dés c) pont já ban, va la mint 53.  § (8) be kez dés
e) pont já ban ka pott ren de let al ko tá si fel ha tal ma zá sá nak
ke re te it és a sza bá lyo zás el len té tes a Tszt1. 35.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt sza bá lyok kal.

Az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen az Or szág gyû lés új
tör vényt al ko tott a táv hõ szol gál ta tás ról. A táv hõ szol gál ta -
tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban:
Tszt.2.) alap ján a kép vi se lõ-tes tü let is új ren de le tet fo ga -
dott el a táv hõ szol gál ta tás ról. A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló
2005. évi XVIII. tör vény ren del ke zé se i nek Ti sza új vá ros
te rü le tén tör té nõ vég re haj tá sá ról al ko tott 34/2005.
(XII. 23.) ön kor mány za ti ren de let (a továb biak ban: Ör.3.)
ha tá lyon kí vül he lyez te az Ör.1.-t, és ez zel együtt ha tá lyát
vesz tet te az Ör.2. is.

A jog sza bá lyi vál to zá sok ra te kin tet tel az in dít vá nyo zó
mó do sí tot ta in dít vá nyát. Mi vel ki sebb el té rés sel, de tar tal -
mát te kint ve az Ör.2. vi ta tott ren del ke zé sé vel azo nos sza -
bályt tar tal maz az Ör.3. 4.  § (1) be kez dé se és 16.  §-ának
(4) be kez dé se, az in dít vá nyo zó in dít vá nyát ki ter jesz tet te
az Ör.3. ezen sza bá lya i ra.

Az Ör. 3.-nak ezek a sza bá lyai, ame lyek a vá ros meg ha -
tá ro zott te rü le té re kö te le zõ en és ki zá ró la gos jel leg gel ír ják 
elõ a táv hõ szol gál ta tás igény be vé te lét, és ezen a te rü le ten
meg tilt ják a köz üze mi szer zõ dés fel mon dá sát, il le tõ leg a
táv fû tés meg szün te té sét sér tik a Tszt.2. sza bá lya it, mert a
kép vi se lõ-tes tü let e sza bá lyok meg al ko tá sá val túl lép te a
Tszt.2 5.  § (2) be kez dés c) pont já ban sza bá lyo zott ren de -
let al ko tá si fel ha tal ma zá sa ke re te it és el len té tes a Tszt.2.
38.  §-ában fog lal tak kal.

Az in dít vá nyo zó kér te azt is, hogy az Al kot mány bí ró ság 
mér le gel je az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét, és ex tunc
ha tállyal sem mi sít se meg a vi ta tott ren del ke zé se ket te kin -
tet tel arra, hogy azt a jog biz ton ság kö ve tel mé nye ugyan -
ak kor az érin tett – táv hõ szol gál ta tás ról le vál ni szándé -
kozó – nagy szá mú jog alany fon tos ér de ke in do kol ja.

Te kin tet tel arra, hogy az Ör.3. 4.  § (1) be kez dé sé nek és
16.  § (4) be kez dé sé nek ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí té se
csu pán a 2006. ja nu ár 1-jén, il let ve az azt köve tõen in dult
ügyek ben je lent meg ol dást, – a ko ráb ban in dult és füg gõ -
ben levõ el já rá sok nagy szá má ra és a to váb bi nagy szá mú
pa nasz ügyek meg elõ zé se ér de ké ben – az in dít vá nyo zó
kér te azt is, hogy az Al kot mány bí ró ság ál la pít sa meg azt
is, hogy az Ör.2. 1.  §-a 2002. jú ni us 1-jé tõl 2005. de cem -
ber 31-ig alkot mány elle nes volt.

Az in dít vá nyo zó az Ör.2. 2.  §-a fe lül vizs gá la tá ra irá -
nyu ló in dít vá nyát vissza von ta.
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II.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán a kö vet ke zõ jog -
sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te figye lembe.

1. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se:
„(2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le -

tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal.”

2. A Tszt.2.-nek a he lyi ön kor mány zat ren del al ko tá si
ha tás kö rét meg ha tá ro zó sza bá lyai:

„6.  § (2) Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te:
a) ren de let ben ha tá roz za meg a táv hõ szol gál ta tó és a

fel hasz ná ló kö zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it, va la -
mint a hõ mennyi ség mé rés he lyét, ide ért ve a mé rés tech no -
ló gi ai he lyét is;

b) el lát ja a tör vény ál tal ha tás kö ré be utalt ár me gál la pí -
tói fel ada to kat, va la mint ren de let ben ha tá roz za meg az ár -
al kal ma zá si és díj fi ze té si fel té te le ket. A szol gál ta tói hõ -
köz pon ti, a fel hasz ná lói hõ köz pon ti, va la mint hõ fo ga dó
ál lo má si mé rés kö zöt ti el té ré sek re való te kin tet tel az ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te kü lön díj al kal ma zá si fel -
té te le ket ha tá roz hat meg ezen mé ré sek ese té re. Az ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te az ár meg ál la pí tás elõtt kö te -
les a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság, to váb bá a fel hasz ná lói ér -
dek kép vi se le tek vé le mé nyét ki kér ni. A vé le mény al ko tás -
hoz szük sé ges in for má ci ó kat az ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te az ár meg ál la pí tás elõtt 20 nap pal kö te les a fel -
hasz ná lói ér dek kép vi se le tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni;

c) ren de let ben ki je lö li azo kat a te rü le te ket, ahol te rü let -
fej lesz té si, kör nye zet vé del mi és le ve gõ-tisz ta ság vé del mi
szem pon tok alap ján cél sze rû a táv hõ szol gál ta tás fej lesz té -
se;

d) meg ál la pít ja a táv hõ szol gál ta tás szü ne tel te té sé nek
és a fel hasz ná lók kor lá to zá sá nak fel té te le it, a kor lá to zás
sza bá lya it és sor rend jét, va la mint a táv hõ szol gál ta tó az zal
kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it;

e) ren de let ben ha tá roz za meg az új vagy nö vek võ táv -
hõi gén nyel je lent ke zõ fel hasz ná lá si hely tu laj do no sá tól
kér he tõ csat la ko zá si dí jat;

f) ren de let ben ha tá roz za meg a szol gál ta tói hõ köz pon -
tok e tör vény ben elõ írt meg szün te té sé nek, il let ve a szol -
gál ta tói hõ köz pon tot ki vál tó be ren de zé sek lé te sí té sé nek
for rá sát, ha tár ide jét és egyéb fel té te le it;

g) ren de let ben ha tá roz za meg az e tör vény 43.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak meg va ló sí tá sá nak mód ját és ha tár -
ide jét.”

„52.  § (2) A Táv hõ-szol gál ta tá si Köz üze mi Sza bály zat -
ban fog lal tak kal össze füg gés ben az ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le te ren de let ben to váb bi rész le tes sza bá lyo kat
ha tá roz hat meg.”

„60.  § (3) Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ren de -
let ben sza bá lyoz za a 6.  § (2) be kez dé sé ben és az 52.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, ha tás kö ré be utalt fel ada -
to kat.”

3. A Tszt.2.-nek a táv hõ szol gál ta tás ra irá nyu ló köz üze -
mi szer zõ dés fel mon dá sá ra, il le tõ leg a táv hõ el lá tás meg -
szün te té sé re vo nat ko zó sza bá lyai:

„38.  § (1) Az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dés ha tá ro zat lan 
idõ re szól. Az egye di köz üze mi szer zõ dés – ha a fe lek el té -
rõ en nem ál la pod tak meg – ha tá ro zott idõ tar tam ra szól.

(2) Az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dést a fel hasz ná ló
30 na pos fel mon dá si idõ pont ra, a kor mány e tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló ren de le té ben meg ha tá ro zott mó don
mond hat ja fel, ha együt tes fel té tel ként:

a) a fel mon dás hoz a táv hõ vel el lá tott épü let tu laj do no si 
kö zös sé ge az összes tu laj do ni há nyad sze rin ti leg alább
négy ötö dös sza va zat több sé gû ha tá ro za tá val hoz zá já rul és
az épü let ben a táv hõ el lá tás sal azo nos kom fort fo ko za tú
más hõ el lá tást va ló sít meg;

b) a szer zõ dés fel mon dá sa nem okoz je len tõs kárt más
szá má ra, és nem kor lá toz za má sok tu laj do no si, hasz ná lói,
bér lõi jo ga it;

c) vi se li azo kat a költ sé ge ket, ame lyek a fel hasz ná lói
be ren de zé sek nek a fel mon dás kö vet kez té ben szük sé ges
mû sza ki át ala kí tá sá val me rül nek fel;

d) a szer zõ dés fel mon dá sát a meg lé võ rend szer mû sza -
ki meg ol dá sa le he tõ vé te szi és a fel mon dás nem üt kö zik
egyéb jog sza bály ba.

(3) Amennyi ben a fel hasz ná ló az ál ta lá nos köz üze mi
szer zõ dést a (2) be kez dés alap ján fel mond ja, is mé telt táv -
hõ-szol gál ta tá si köz üze mi szer zõ dés meg kö té sé hez a táv -
hõ szol gál ta tó üz let sza bály za tá ban rög zí tett fel té te lek tel -
je sí té se szük sé ges.

(4) Egye di köz üze mi szer zõ dést az egyéb fel hasz ná ló a
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel mon dá si idõ vel, az ab ban
meg ha tá ro zott idõ pont ra mond hat ja fel.

(5) Ab ban az eset ben, ha a táv hõ vel el lá tott épü let ben
lévõ, kü lön tu laj don ban és kü lön hasz ná lat ban álló épü let -
rész ben kí ván ják a táv hõ igény be vé te lét meg szün tet ni, az
épü let rész tu laj do no sa és a fel hasz ná ló kö zö sen kez de mé -
nyez he ti az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dés mó do sí tá sát, ha
együt tes fel té tel ként:

a) a meg szün te tés hez a táv hõ vel el lá tott épü let tu laj do -
no si kö zös sé gé nek va la mennyi tag ja hoz zá já rul;

b) az épü let rész ben a táv hõ el lá tás sal azo nos kom fort -
fo ko za tú hõ el lá tást va ló sí ta nak meg, amely az épü let táv -
hõ el lá tá sát biz to sí tó fel hasz ná lói be ren de zés tõl füg get le -
nül üze mel tet he tõ;

c) a meg szün te tés nem okoz je len tõs kárt az épü let töb -
bi tu laj do no sa szá má ra, és nem kor lá toz za má sok tu laj do -
no si, hasz ná lói, bér lõi jo ga it;

d) vi se li azo kat a költ sé ge ket, ame lyek a fel hasz ná lói
be ren de zé sek nek a szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg -
szün te té sé vel össze füg gés ben szük sé ges mû sza ki át ala kí -
tá sá val me rül nek fel;

e) a szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg szün te té sét a
meg lé võ rend szer le he tõ vé te szi és az nem üt kö zik egyéb
jog sza bály ba.”
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4. Az Ör.3. in dít vánnyal vi ta tott sza bá lyai:
„4.  § (1) A le ve gõ tisz ta ság vé del me ér de ké ben a fû té si

ener gia el lá tá sát to vább ra is kö te le zõ en táv hõ vel kell biz -
to sí ta ni a je len leg táv hõ vel el lá tott épü le tek ben. Kötele -
zõen táv hõ vel el lá tan dó az Örö si út pá ros ol da la a Jó zsef
At ti la út tal be zá ró lag, Jó zsef At ti la út pá rat lan ol da la,
 Lévay Jó zsef út pá rat lan ol da la, a Sze der ké nyi út pá rat lan
ol da la, a Liszt Fe renc út pá ros ol da la, a Mun ká csy Mi hály
út pá ros és pá rat lan ol da la, a Bar tók Béla út pá ros és pá rat -
lan ol da la, a Má tyás ki rály út pá ros és pá rat lan ol da la ál tal
le ha tá rolt te rü let, ame lyen be lül új lé te sít mény épí té se ese -
tén a fû té si ener gia táv hõ vel tör té nõ biz to sí tá sá tól el tér ni
csak ab ban az eset ben le het, ha a táv hõ szol gál ta tó az új
 létesítmény hõ igé nyét mû sza ki okok ból ki elé gí te ni nem
tud ja, vagy an nak ki épí té se a szol gál ta tó szá má ra ki mu tat -
ha tó an gaz da ság ta lan.

(2) A táv hõ el lá tás fej lesz té sé nek le het sé ges to váb bi te -
rü le tei, az épü le tek, csa lá di há zak fû té sé nek kör nye zet vé -
del mi, le ve gõ-tisz ta ság vé del mi szem pont ból le het sé ges
to váb bi meg ol dá sai a vá ros ál ta lá nos és rész le tes ren de zé si 
ter ve i ben ke rül nek meg ha tá ro zás ra.”

„16.  § (4) A ren de let 4.  §-ában kö rül ha tá rolt, kö te le zõ en 
táv hõ vel el lá tott te rü le ten be lül a táv hõ szol gál ta tást igény -
be ve võ fel hasz ná lók, épü let ré szek díj fi ze tõi

a) a le ve gõ tisz ta ság vé del me,
b) a fel hasz ná lók kár meg elõ zé se, va la mint
c) a táv hõ szol gál ta tá si rend szer gaz da sá gos üze mel te -

té sé nek
szem pont ja it figye lembe véve a köz üze mi szer zõ dés fel -
mon dá sát és a táv hõ szol gál ta tás meg szün te té sét nem kez -
de mé nyez he tik.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

A he lyi ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö rét az
Al kot mány 44/A.  §-a, va la mint az Ötv. 16.  §-a ha tá roz za
meg. Az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján 
a he lyi kép vi se lõ-tes tü let ön kor mány za ti ügyek ben ön ál -
ló an sza bá lyoz és igaz gat, a 44/A.  § (2) be kez dés ki mond -
ja, hogy az ön kor mány zat ren de le te nem le het el len té tes
ma ga sabb szín tû jog sza bállyal. Az Ötv. 16.  § (1) be kez dé -
se sze rint a kép vi se lõ-tes tü let ön kor mány za ti ren de le tet al -
kot tör vény ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo -
nyok ren de zé sé re, to váb bá tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak vég re haj tá sá ra.

A táv hõ szol gál ta tás he lyi köz szol gál ta tás, a Tszt.2. 6.  §
(1) be kez dé se alap ján a táv hõ szol gál ta tás sal el lá tott lé te -
sít mé nyek táv hõ el lá tá sá nak biz to sí tá sa a te le pü lé si ön kor -
mány zat kö te le zett sé ge. Így, mint min den köz üze mi szol -
gál ta tás ra, a táv hõ szol gál ta tás ra is irány adók a pol gá ri jog -
nak a köz üze mi szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ér vé -
nyû jog sza bá lyi elõ írásai, és a táv hõ szol gál ta tás sa já tos sá -
ga i ra te kin tet tel a szol gál ta tás biz ton sá gá nak, a fo gyasz tók 

ér de ke i nek vé del mé ben, va la mint más ener gia el lá tást sza -
bá lyo zó jog sza bá lyi elõ írásokkal való össz hang biz to sí tá -
sa ér de ké ben kü lön tör vény, a Tszt.2. ha tá roz za meg a táv -
hõ szol gál ta tás spe ci á lis sza bá lya it. A táv hõ szol gál ta tás
biz to sí tá sa te hát olyan he lyi köz fel adat, amely tör vényi
sza bá lyo zás alatt áll. Erre te kin tet tel az ön kor mány zat ren -
de let al ko tá si sza bad sá ga kor lá to zott, a kép vi se lõ-tes tü le -
tet csak a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, a tör vények ke -
re tei kö zött il le ti meg a sza bá lyo zás joga.

A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö ré -
be tar to zó sza bá lyo zá si tárgy kö rö ket a Tszt.2. 6.  § (2) be -
kez dé se, va la mint 52.  § (2) be kez dé se ha tá roz za meg, a
60.  § (3) be kez dé se ki fe je zet ten ki mond ja azt is, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let e sza bá lyok ke re tei kö zött al kot ren de le -
tet.

A Tszt.2. 6.  § (2) be kez dés c) pont ja alap ján a kép vi se -
lõ-tes tü let arra ren del ke zik fel ha tal ma zás sal, hogy ren de -
le té ben ki je löl je azo kat a te rü le te ket, ahol te rü let fej lesz té -
si, kör nye zet vé del mi és le ve gõ tisz ta ság-vé del mi szem -
pon tok alap ján a táv hõ szol gál ta tás fej lesz té se cél sze rû. A
Tszt.2. ren de let al ko tá si fel ha tal ma zást tar tal ma zó ren del -
ke zé sei alap ján a kép vi se lõ-tes tü let nek arra nincs fel ha tal -
ma zá sa, hogy ren de le té ben kö te le zõ vé te gye a táv hõ szol -
gál ta tás igény be vé te lét és meg tilt sa a köz üze mi szer zõ dés
fel mon dá sát.

A táv hõ szol gál ta tás – kü lö nö sen a la kos sá gi fel hasz ná -
lók te kin te té ben – ter mé sze tes mo no pol hely ze tet él ve zõ
szol gál ta tás, ezért a táv hõ szol gál ta tás sza bá lyo zá sá ban ki -
tün te tett sze re pe van a fo gyasz tók vé del mé nek.

Amint arra a Tszt.2. in dok lá sa is rá mu tat, a fo gyasz tó -
vé de lem egyik fon tos ele me a szol gál ta tás igény be ve võ jé -
nek az a joga, hogy a köz üze mi szer zõ dést fel mond hat ja.
Ezért a Tszt.2. a fel hasz ná ló jo ga ként sza bá lyoz za az ál ta -
lá nos köz üze mi szer zõ dés fel mon dá sát, az zal, hogy a
38.  §-a rész le te sen sza bá lyoz za a fel mon dás fel té te le it, ez -
zel biz to sít va azt, hogy a szer zõ dés fel mon dá sa más fel -
hasz ná lók jo ga it ne kor lá toz za, azok tu laj do ná ban kárt ne
okoz zon, il le tõ leg ne ve szé lyez tes se a szol gál ta tói és a fel -
hasz ná lói rend szer za var ta lan mû kö dé sét. A Tszt.2.
ugyan ezen §-a le he tõ sé get ad a tör vényi fel té te lek be tar tá -
sa mel lett, táv hõ vel el lá tott épü let ben, épü let rész ben a táv -
hõ szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg szün te té sé re is.

Az Ör.3.-nak az az elõ írása, amely meg ha tá ro zott táv -
hõ vel el lá tott te rü le ten kö te le zõ vé te szi a táv hõ szol gál ta -
tás igény be vé te lét, il le tõ leg meg tilt ja a köz üze mi szer zõ -
dés fel mon dá sát, el len té tes a Tszt.2. 38.  §-ában fog lalt ren -
del ke zé sek kel is.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör.3. 4.  § (1) be kez dé sé ben és 16.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lalt sza bá lyo zás el len té tes a Tszt.2. sza bá lya i val,
így sér ti az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét, ezért az
Ör.3. e ren del ke zé se it meg sem mi sí tet te.

Az Ör.3. meg sem mi sí tett ren del ke zé sei az Abtv. 42.  §
(1) be kez dé se alap ján e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny -
ben tör té nõ köz zé té te lé nek nap ján vesz tik ha tá lyu kat.

4804 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/23. szám



Te kin tet tel arra, hogy a köz üze mi szer zõ dés fel mon dá -
sá ra, il le tõ leg a táv hõ szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg -
szün te té sé re csak a Tszt.2. 38.  §-ában sza bá lyo zott fel té te -
lek tel je sü lé se ese tén ke rül het sor, az Al kot mány bí ró ság
úgy ítél te meg, hogy a vi ta tott sza bá lyok ex tunc ha tá lyú
meg sem mi sí té sét sem a jog biz ton ság, sem a jog ala nyok
nyo mós ér de ke nem in do kol ja.

Az Al kot mány bí ró ság – fõ sza bály ként – ha tá lyos jog -
sza bály alkot mány elle nességét vizs gál ja. Ha tá lyát vesz tett 
jog sza bá lyi ren del ke zés csak a konk rét nor ma kont roll ese -
te i ben, ak kor ké pez he ti al kot mány bí ró sá gi el já rás tár gyát,
ha an nak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés, azaz az
el já rás az Abtv. 38.  §-ában sza bá lyo zott bí rói kez de mé -
nye zés, il le tõ leg a 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz
alap ján fo lyik. (335/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1990,
261, 262.; 570/B/2005. AB ha tá ro zat, ABH 2007, 2737.)
Te kin tet tel arra, hogy az in dít vány nem tar to zik e kör be, az 
Al kot mány bí ró ság az Ör.2. tör vényellenességének meg ál -
la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást – az Al -
kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé -
té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
3/2001. (XII. 3.) Tü ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.) 31.  §
a) pont ja alap ján – meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Abtv. 41.  §-a alap ján ren -
del te el.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 874/H/2003.

Az Alkotmánybíróság
22/2009. (II. 26.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let tör -
vényességének vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány alap ján
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Mis kolc
Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé se ál tal a Mis kolc Me gyei
Jogú Vá ros Épí té si Sza bály za tá ról al ko tott 21/2004.

(VII. 6.) sz. ön kor mány za ti ren de let 30.  § (11) be kez dé se
tör vénysértõ, ezért azt meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tett ren del ke zés e ha tá ro zat Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lé nek nap ján vesz ti ha tá lyát.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros 
Ön kor mány za tá nak Köz gyû lé se ál tal Mis kolc Me gyei
Jogú Vá ros vá ros ren de zé si, vá ros épí té si és sza bá lyo zá si
elõ írásairól al ko tott több ször mó do sí tott 84/1997.
(XII. 20.) szá mú ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2003.
(VII. 1.) sz. ren de let 1.  §-a és 3.  § (2) be kez dé se tör -
vényességi vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rást meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je – mi u tán a
kép vi se lõ-tes tü let tör vényességi ész re vé te lé nek nem adott
helyt – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 99.  § (2) be kez dés b) pont -
ja alap ján, az Al kot mány bí ró ság nál kez de mé nyez te Mis -
kolc Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá nak Köz gyû lé se
ál tal Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros vá ros ren de zé si, vá ros -
épí té si és sza bá lyo zá si elõ írásairól al ko tott több ször mó -
do sí tott 84/1997. (XII. 20.) szá mú ren de let (a továb biak -
ban: Árt.) mó do sí tá sá ról  szóló 32/2003. (VII. 1.) sz. ren de -
let (a továb biak ban: Ártm.) 1.  §-a és 3.  § (2) be kez dé se tör -
vényellenességének meg ál la pí tá sát, és ex tunc ha tá lyú
meg sem mi sí té sét. Az Ártm. úgy mó do sí tot ta az Árt. 18.  §
(4) be kez dés c) pont ját, hogy meg til tot ta a táv hõ szol gál ta -
tás sal el lá tott épü le tek nél a táv hõ szol gál ta tá si rend szer rõl
való le vá lást.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint ez zel a sza bá lyo -
zás sal a kép vi se lõ-tes tü let túl lép te a táv hõ szol gál ta tás ról
 szóló 1998. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Tszt1.)
6.  § (2) be kez dés c) pont já ban, va la mint 53.  § (8) be kez dés
e) pont já ban ka pott ren de let al ko tá si fel ha tal ma zá sá nak
ke re te it és a sza bá lyo zás el len té tes a Tszt1. 35.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt sza bá lyok kal.

Az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen Mis kolc Me gyei
jogú Vá ros Köz gyû lé se meg al kot ta a Mis kolc Me gyei
Jogú Vá ros Épí té si Sza bály za tá ról  szóló 21/2004.
(VII. 6.) sz. ren de le tét (a továb biak ban: Mész.), amely nek
46.  §-a ha tá lyon kí vül he lyez te az Árt.-t és ez zel együtt ha -
tá lyát vesz tet te az Ártm. is. A jog sza bá lyi vál to zá sok ra te -
kin tet tel az in dít vá nyo zó mó do sí tot ta in dít vá nyát. Mi vel
ki sebb el té ré sek kel, de tar tal mát te kint ve az Ártm. vi ta tott
sza bá lyá val azo nos sza bályt tar tal maz a Mész. 30.  §
(11) be kez dé se, az in dít vá nyo zó in dít vá nyát ki ter jesz tet te
a Mész. 30.  § (11) be kez dé sé re.

Az in dít vá nyo zó kér te azt is, hogy az Al kot mány bí ró ság 
mér le gel je az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét, és ex tunc
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ha tállyal sem mi sít se meg a vi ta tott ren del ke zé se ket te kin -
tet tel arra, hogy azt a jog biz ton ság kö ve tel mé nye ugyan -
ak kor az érin tett – táv hõ szol gál ta tás ról le vál ni szándé -
kozó – nagy szá mú jog alany fon tos ér de ke in do kol ja.

Te kin tet tel arra, hogy a Mész. 30.  § (11) be kez dé sé nek
ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí té se csu pán a 2004. au gusz tus
1-jét köve tõen in dult ügyek ben je lent meg ol dást, – a ko -
ráb ban in dult és füg gõ ben levõ el já rá sok nagy szá má ra és a 
to váb bi nagy szá mú pa nasz ügyek meg elõ zé se ér de ké ben –
az in dít vá nyo zó kér te azt is, hogy az Al kot mány bí ró ság ál -
la pít sa meg azt is, hogy az Ártm. 1.  §-a és 3.  § (2) be kez dé -
se – a meg al ko tá sá tól a ha tá lyon kí vül he lye zé sé ig ter je dõ
idõ ben, il le tõ leg a vissza me nõ le ges ha tály idõ sza ká ban –
alkot mány elle nes volt.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen az Or szág gyû lés
új tör vényt al ko tott a táv hõ szol gál ta tás ról. Az Al kot mány -
bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos tör vényi ren -
del ke zé sek alap ján vég zi el az ön kor mány za ti ren del ke zé -
sek tör vényességi vizs gá la tát, ezért a Mész. 30.  § (11) be -
kez dé sé nek tör vényességét a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló
2005. évi XVIII. tör vénynek (a továb biak ban: Tszt.2.) – a
Tszt1. in dít vánnyal hi vat ko zott sza bá lya i hoz ha son ló tar -
tal mú – ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta.

II.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán a kö vet ke zõ jog -
sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te figye lembe.

1. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se:
„(2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le -

tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal.”

2. A Tszt.2.-nek a he lyi ön kor mány zat ren del al ko tá si
ha tás kö rét meg ha tá ro zó sza bá lyai:

„6.  § (2) Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te:
a) ren de let ben ha tá roz za meg a táv hõ szol gál ta tó és a

fel hasz ná ló kö zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it, va la -
mint a hõ mennyi ség mé rés he lyét, ide ért ve a mé rés tech no -
ló gi ai he lyét is;

b) el lát ja a tör vény ál tal ha tás kö ré be utalt ár me gál la pí -
tói fel ada to kat, va la mint ren de let ben ha tá roz za meg az ár -
al kal ma zá si és díj fi ze té si fel té te le ket. A szol gál ta tói hõ -
köz pon ti, a fel hasz ná lói hõ köz pon ti, va la mint hõ fo ga dó
ál lo má si mé rés kö zöt ti el té ré sek re való te kin tet tel az ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te kü lön díj al kal ma zá si fel -
té te le ket ha tá roz hat meg ezen mé ré sek ese té re. Az ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te az ár meg ál la pí tás elõtt kö te -
les a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság, to váb bá a fel hasz ná lói ér -
dek kép vi se le tek vé le mé nyét ki kér ni. A vé le mény al ko tás -
hoz szük sé ges in for má ci ó kat az ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te az ár meg ál la pí tás elõtt 20 nap pal kö te les a fel -
hasz ná lói ér dek kép vi se le tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni;

c) ren de let ben ki je lö li azo kat a te rü le te ket, ahol te rü let -
fej lesz té si, kör nye zet vé del mi és le ve gõ-tisz ta ság vé del mi

szem pon tok alap ján cél sze rû a táv hõ szol gál ta tás fej lesz té -
se;

d) meg ál la pít ja a táv hõ szol gál ta tás szü ne tel te té sé nek
és a fel hasz ná lók kor lá to zá sá nak fel té te le it, a kor lá to zás
sza bá lya it és sor rend jét, va la mint a táv hõ szol gál ta tó az zal
kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it;

e) ren de let ben ha tá roz za meg az új vagy nö vek võ táv -
hõi gén nyel je lent ke zõ fel hasz ná lá si hely tu laj do no sá tól
kér he tõ csat la ko zá si dí jat;

f) ren de let ben ha tá roz za meg a szol gál ta tói hõ köz pon -
tok e tör vény ben elõ írt meg szün te té sé nek, il let ve a szol -
gál ta tói hõ köz pon tot ki vál tó be ren de zé sek lé te sí té sé nek
for rá sát, ha tár ide jét és egyéb fel té te le it;

g) ren de let ben ha tá roz za meg az e tör vény 43.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak meg va ló sí tá sá nak mód ját és ha tár -
ide jét.”

„52.  § (2) A Táv hõ-szol gál ta tá si Köz üze mi Sza bály zat -
ban fog lal tak kal össze füg gés ben az ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le te ren de let ben to váb bi rész le tes sza bá lyo kat
ha tá roz hat meg.”

„60.  § (3) Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ren de -
let ben sza bá lyoz za a 6.  § (2) be kez dé sé ben és az 52.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, ha tás kö ré be utalt fel ada -
to kat.”

3. A Tszt.2.-nek a táv hõ szol gál ta tás ra irá nyu ló köz üze -
mi szer zõ dés fel mon dá sá ra, il le tõ leg a táv hõ el lá tás meg -
szün te té sé re vo nat ko zó sza bá lyai:

„38.  § (1) Az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dés ha tá ro zat lan 
idõ re szól. Az egye di köz üze mi szer zõ dés – ha a fe lek el té -
rõ en nem ál la pod tak meg – ha tá ro zott idõ tar tam ra szól.

(2) Az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dést a fel hasz ná ló
30 na pos fel mon dá si idõ pont ra, a kor mány e tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló ren de le té ben meg ha tá ro zott mó don
mond hat ja fel, ha együt tes fel té tel ként:

a) a fel mon dás hoz a táv hõ vel el lá tott épü let tu laj do no si 
kö zös sé ge az összes tu laj do ni há nyad sze rin ti leg alább
négy ötö dös sza va zat több sé gû ha tá ro za tá val hoz zá já rul és
az épü let ben a táv hõ el lá tás sal azo nos kom fort fo ko za tú
más hõ el lá tást va ló sít meg;

b) a szer zõ dés fel mon dá sa nem okoz je len tõs kárt más
szá má ra, és nem kor lá toz za má sok tu laj do no si, hasz ná lói,
bér lõi jo ga it;

c) vi se li azo kat a költ sé ge ket, ame lyek a fel hasz ná lói
be ren de zé sek nek a fel mon dás kö vet kez té ben szük sé ges
mû sza ki át ala kí tá sá val me rül nek fel;

d) a szer zõ dés fel mon dá sát a meg lé võ rend szer mû sza -
ki meg ol dá sa le he tõ vé te szi és a fel mon dás nem üt kö zik
egyéb jog sza bály ba.

(3) Amennyi ben a fel hasz ná ló az ál ta lá nos köz üze mi
szer zõ dést a (2) be kez dés alap ján fel mond ja, is mé telt táv -
hõ-szol gál ta tá si köz üze mi szer zõ dés meg kö té sé hez a táv -
hõ szol gál ta tó üz let sza bály za tá ban rög zí tett fel té te lek tel -
je sí té se szük sé ges.

(4) Egye di köz üze mi szer zõ dést az egyéb fel hasz ná ló a
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel mon dá si idõ vel, az ab ban
meg ha tá ro zott idõ pont ra mond hat ja fel.
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(5) Ab ban az eset ben, ha a táv hõ vel el lá tott épü let ben
lévõ, kü lön tu laj don ban és kü lön hasz ná lat ban álló épü let -
rész ben kí ván ják a táv hõ igény be vé te lét meg szün tet ni, az
épü let rész tu laj do no sa és a fel hasz ná ló kö zö sen kez de mé -
nyez he ti az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dés mó do sí tá sát, ha
együt tes fel té tel ként:

a) a meg szün te tés hez a táv hõ vel el lá tott épü let tu laj do -
no si kö zös sé gé nek va la mennyi tag ja hoz zá já rul;

b) az épü let rész ben a táv hõ el lá tás sal azo nos kom fort -
fo ko za tú hõ el lá tást va ló sí ta nak meg, amely az épü let táv -
hõ el lá tá sát biz to sí tó fel hasz ná lói be ren de zés tõl füg get le -
nül üze mel tet he tõ;

c) a meg szün te tés nem okoz je len tõs kárt az épü let töb -
bi tu laj do no sa szá má ra, és nem kor lá toz za má sok tu laj do -
no si, hasz ná lói, bér lõi jo ga it;

d) vi se li azo kat a költ sé ge ket, ame lyek a fel hasz ná lói
be ren de zé sek nek a szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg -
szün te té sé vel össze füg gés ben szük sé ges mû sza ki át ala kí -
tá sá val me rül nek fel;

e) a szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg szün te té sét a
meg lé võ rend szer le he tõ vé te szi és az nem üt kö zik egyéb
jog sza bály ba.”

4. A Mész. vi ta tott 30.  § (11) be kez dé sé ben fog lalt sza -
bály:

„(11) Az épü le tek fû té sé bõl szár ma zó le ve gõ szennye -
zés nö ve ke dé sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben a táv hõ -
szol gál ta tás sal el lá tott épü le tek nél a táv hõ szol gál ta tá si
rend szer rõl való le vá lás és ezen épü le tek vagy épü let ré -
szek más, kis hõ tel je sít mé nyû ka zá nok kal tör té nõ fû té se
nem en ge dé lyez he tõ.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

A he lyi ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö rét az
Al kot mány 44/A.  §-a, va la mint az Ötv. 16.  §-a ha tá roz za
meg. Az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján 
a he lyi kép vi se lõ-tes tü let ön kor mány za ti ügyek ben ön ál -
ló an sza bá lyoz és igaz gat, a 44/A.  § (2) be kez dés ki mond -
ja, hogy az ön kor mány zat ren de le te nem le het el len té tes
ma ga sabb szín tû jog sza bállyal. Az Ötv. 16.  § (1) be kez dé -
se sze rint a kép vi se lõ-tes tü let ön kor mány za ti ren de le tet al -
kot tör vény ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo -
nyok ren de zé sé re, to váb bá tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak vég re haj tá sá ra.

A táv hõ szol gál ta tás he lyi köz szol gál ta tás, a Tszt.2. 6.  §
(1) be kez dé se alap ján a táv hõ szol gál ta tás sal el lá tott lé te -
sít mé nyek táv hõ el lá tá sá nak biz to sí tá sa a te le pü lé si ön kor -
mány zat kö te le zett sé ge. Így, mint min den köz üze mi szol -
gál ta tás ra, a táv hõ szol gál ta tás ra is irány adók a pol gá ri jog -
nak a köz üze mi szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ér vé -
nyû jog sza bá lyi elõ írásai, és a táv hõ szol gál ta tás sa já tos sá -
ga i ra te kin tet tel a szol gál ta tás biz ton sá gá nak, a fo gyasz tók 
ér de ke i nek vé del mé ben, va la mint más ener gia el lá tást sza -

bá lyo zó jog sza bá lyi elõ írásokkal való össz hang biz to sí tá -
sa ér de ké ben kü lön tör vény, a Tszt.2. ha tá roz za meg a táv -
hõ szol gál ta tás spe ci á lis sza bá lya it. A táv hõ szol gál ta tás
biz to sí tá sa te hát olyan he lyi köz fel adat, amely tör vényi
sza bá lyo zás alatt áll. Erre te kin tet tel az ön kor mány zat ren -
de let al ko tá si sza bad sá ga kor lá to zott, a kép vi se lõ-tes tü le -
tet csak a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, a tör vények ke -
re tei kö zött il le ti meg a sza bá lyo zás joga.

A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö ré -
be tar to zó sza bá lyo zá si tárgy kö rö ket a Tszt.2. 6.  § (2) be -
kez dé se, va la mint 52.  § (2) be kez dé se ha tá roz za meg, a
60.  § (3) be kez dé se ki fe je zet ten ki mond ja azt is, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let e sza bá lyok ke re tei kö zött al kot rende -
letet.

A Tszt.2. 6.  § (2) be kez dés c) pont ja alap ján a kép vi se -
lõ-tes tü let arra ren del ke zik fel ha tal ma zás sal, hogy ren de -
le té ben ki je löl je azo kat a te rü le te ket, ahol területfejlesz -
tési, kör nye zet vé del mi és le ve gõ tisz ta ság-vé del mi szem -
pon tok alap ján a táv hõ szol gál ta tás fej lesz té se cél sze rû.
A Tszt.2. ren de let al ko tá si fel ha tal ma zást tar tal ma zó ren -
del ke zé sei alap ján a kép vi se lõ-tes tü let nek arra nincs fel ha -
tal ma zá sa, hogy ren de le té ben kö te le zõ vé te gye a táv hõ -
szol gál ta tás igény be vé te lét, és meg tilt sa a táv hõ szol gál ta -
tá si rend szer rõl tör té nõ le vá lást.

A táv hõ szol gál ta tás – kü lö nö sen a la kos sá gi fel hasz ná -
lók te kin te té ben – ter mé sze tes mo no pol hely ze tet él ve zõ
szol gál ta tás, ezért a táv hõ szol gál ta tás sza bá lyo zá sá ban ki -
tün te tett sze re pe van a fo gyasz tók vé del mé nek.

Amint arra a Tszt.2. in dok lá sa is rá mu tat, a fo gyasz tó -
vé de lem egyik fon tos ele me a szol gál ta tás igény be ve võ jé -
nek az a joga, hogy a köz üze mi szer zõ dést fel mond hat ja.
Ezért a Tszt.2. a fel hasz ná ló jo ga ként sza bá lyoz za az ál ta -
lá nos köz üze mi szer zõ dés fel mon dá sát, az zal, hogy a
38.  §-a rész le te sen sza bá lyoz za a fel mon dás fel té te le it, ez -
zel biz to sít va azt, hogy a szer zõ dés fel mon dá sa más fel -
hasz ná lók jo ga it ne kor lá toz za, azok tu laj do ná ban kárt ne
okoz zon, il le tõ leg ne ve szé lyez tes se a szol gál ta tói és a fel -
hasz ná lói rend szer za var ta lan mû kö dé sét. A Tszt.2.
ugyan ezen §-a le he tõ sé get ad a tör vényi fel té te lek be tar tá -
sa mel lett, táv hõ vel el lá tott épü let ben, épü let rész ben a táv -
hõ szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg szün te té sé re is.

A Mész.-nek az a sza bá lya, amely ge ne rá li san meg tilt ja
a táv hõ el lá tá si rend szer rõl való le vá lást, el len té tes a
Tszt.2. 38.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek kel is.

A köz gyû lés a vi ta tott sza bályt nem a táv hõ szol gál ta tás -
ról  szóló ren de le té ben, ha nem a he lyi épí té si sza bály zat -
ban fo gad ta el. Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy
amennyi ben a he lyi épí té si sza bály zat a táv hõ szol gál ta tás -
ra vo nat ko zó sza bá lyo kat tar tal maz, az épí té si sza bály zat e 
sza bá lya i nak is össz hang ban kell áll ni uk a Tszt.2. ren del -
ke zé se i vel.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a Mész. 30.  § (11) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyo zás
el len té tes a Tszt.2. sza bá lya i val, így sér ti az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sét, ezért e ren del ke zést meg sem mi sí -
tet te.
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A Mész. meg sem mi sí tett ren del ke zé se az Abtv. 42.  §
(1) be kez dé se alap ján e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny -
ben tör té nõ köz zé té te lé nek nap ján vesz ti ha tá lyát.

Te kin tet tel arra, hogy a köz üze mi szer zõ dés fel mon dá -
sá ra, il le tõ leg a táv hõ szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg -
szün te té sé re csak a Tszt.2. 38.  §-ában sza bá lyo zott fel té te -
lek tel je sü lé se ese tén ke rül het sor, az Al kot mány bí ró ság
úgy ítél te meg, hogy a vi ta tott sza bá lyok ex tunc ha tá lyú
meg sem mi sí té sét sem a jog biz ton ság, sem a jog ala nyok
nyo mós ér de ke nem in do kol ja.

Az Al kot mány bí ró ság – fõ sza bály ként – ha tá lyos jog -
sza bály alkot mány elle nességét vizs gál ja. Ha tá lyát vesz tett 
jog sza bá lyi ren del ke zés csak a konk rét nor ma kont roll ese -
te i ben, ak kor ké pez he ti al kot mány bí ró sá gi el já rás tár gyát,
ha an nak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés, azaz az
el já rás az Abtv. 38.  §-ában sza bá lyo zott bí rói kez de mé -
nye zés, il le tõ leg a 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz
alap ján fo lyik. (335/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1990,
261, 262.; 570/B/2005. AB ha tá ro zat, ABH 2007, 2737.)

Te kin tet tel arra, hogy az in dít vány nem tar to zik e kör be, az 
Al kot mány bí ró ság az Ártm. 1.  §-a és 3.  § (2) be kez dé se
tör vényellenességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té -
sé re irá nyu ló el já rást – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü ha tá ro zat 
(ABH 2003, 2065.) 31.  § a) pont ja alap ján – meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Abtv. 41.  §-a alap ján ren -
del te el.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 149/H/2004.
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