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b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

A Kormány rendeletei
A Kormány
62/2008. (III. 28.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Kormány a regisztrációs adóról szóló 2003. évi
CX. törvény 10/C. §-ában meghatározott szakhatóságként
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságát jelöli ki.”

Az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendeletet – az automatából történõ értékesítés,
a közterületi értékesítés, a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység, valamint a csomagküldõ kereskedelem kivételével – nem kell alkalmazni azon kereskedelmi
tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet.”

2. §
Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kereskedõ – a 7–9. és a 12. §-ban meghatározott
kivétellel – csak jogerõs határozattal, az 1. melléklet szerint kiadott mûködési engedély (a továbbiakban: mûködési
engedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét.”

3. §
2. §
Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
63/2008. (III. 28.) Korm.
rendelete
az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint
az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 12. §-a (1) bekezdésének m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének

Az R. 12. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A csomagküldõ kereskedõ köteles a termék
ismertetõjében, illetve a termékrõl szóló tájékoztatóban
feltüntetni
a) cégnevét (nevét),
b) székhelyét,
c) cégjegyzékszámát/vállalkozói igazolványának számát,
d) adószámát,
e) ha üzlettel rendelkezik, az üzlet címét,
f) ha elektronikus elérhetõséggel rendelkezik, az elektronikus levelezési címét,
g) telefonszámát,
h) az adatvédelmi nyilvántartási számát.
(2) A csomagküldõ kereskedõ, az (1) bekezdésben meghatározott elérhetõségeire a tevékenységével kapcsolatban
beérkezõ vásárlói panaszt köteles megvizsgálni, és az
intézkedésérõl, valamint annak indokairól a vásárlót a
panasz kézhezvételétõl, illetve beérkezésétõl számított
harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a
vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban
foglaltakkal, úgy panaszával a 20. § (2) bekezdésében
meghatározott szervekhez fordulhat. Az írásbeli vásárlói
panaszra adott válasz másodpéldányát a kereskedõ köteles
az ellenõrzés során az ellenõrzõ hatóságoknak bemutatni.”
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4. §

(1) Ez a rendelet 2008. március 31-én lép hatályba és
a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 4. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában foglalt „a vevõszolgálat céljából mûködtetett helyiség kivételével” szövegrész, valamint az R. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja és az
R. 22. §-ának e) pontja hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – a Kormány a következõket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet elõírásait a települési szilárd, illetve folyékony hulladék kezelésére a települési önkormányzat
(a továbbiakban: önkormányzat) által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás díjának (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) meghatározásakor kell alkalmazni.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2. §
(1) A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési
idõszakra kell meghatározni.
(2) A települési szilárd, illetve folyékony hulladék
(a továbbiakban együtt: települési hulladék) kezelésére
irányuló közszolgáltatás díját külön-külön kell meghatározni. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatási díj egytényezõs vagy kéttényezõs díjként
határozható meg.
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(3) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs
sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és közzé kell tenni.

3. §
(1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy
a) a közszolgáltatást mûködtetõ szolgáltató hatékony
mûködéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthetõ fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások
fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és
b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségû ellátására, a közszolgáltató kapacitásának
hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és
ráfordításnak minõsül különösen
a) a hulladékbegyûjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás,
-hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelõ
létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülõ költségeket és ráfordításokat is;
b) a közszolgáltatás körében mûködtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és
a harminc évig történõ monitorozásának a díjfizetési idõszakra vetített költsége;
c) a számlázás és díjbeszedés költsége;
d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen
a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy
igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége;
e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredõ, azok felújítását, pótlását, korszerûsítését, bõvítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások.
(3) Közszolgáltatási díjcsökkentõ tényezõként kell
figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési,
illetõleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkezõ melléktermékek, így
különösen a hulladéklerakó gáz, komposzt, valamint a szelektíven begyûjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történõ átadásból származó bevételt.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti utógondozási és
monitorozási költségek a közszolgáltatási díjban akkor
érvényesíthetõk, ha a közszolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás körébe tartozó feladatai ellátására tervet
készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja az
ennek megvalósításához évente szükséges – a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett – hivatalos fogyasztói
árindex-alakulás alapján korrigált bevételt.
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(5) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az
(1)–(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb
mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció
formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni.
Abban az esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt,
mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a felmerülõ
költségeket a közszolgáltató számára az önkormányzat
köteles megtéríteni.

(3) A közszolgáltatási díjat az (1) bekezdés szerint közszolgáltatási díj fizetésre kötelezett számla ellenében,
meghatározott idõszakonként, utólag köteles megfizetni.
A számlának tartalmaznia kell a 7. § (3) bekezdésében,
illetve a 8. § (2) bekezdésében meghatározott díjképzési
elemeket is.

4. §

(5) A szelektív gyûjtésben részt vevõnek – a hulladéknak a begyûjtõhelyen (pl. hulladékgyûjtõ udvar, gyûjtõsziget) történõ átadásáért – díj nem számítható fel.

(1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó
nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni.
(2) Az egységnyi díjtételek – elkülönítve – tartalmazzák:
a) a települési szilárd hulladék esetében a hulladék
begyûjtésének, szállításának, szelektív gyûjtésének és az
utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedõ ártalmatlanításának,
b) a települési folyékony hulladék esetében a hulladék
begyûjtésének, szállításának és ártalmatlanításának, illetve nem szennyvíztisztítóban történõ elhelyezés esetében
az utógondozásra és a monitorozásra is kiterjedõ
költségeit.

5. §
A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett
más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben
a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

(4) A települési szilárd hulladék begyûjtésére szolgáló
zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejûleg jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is.

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRA
VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ
Az egytényezõs közszolgáltatási díj
7. §
(1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
egytényezõs közszolgáltatási díj esetében az egységnyi
díjtételt a 3. § (2) bekezdésében meghatározott költségek
és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti várható szolgáltatási
mennyiség a településen szolgáltatást igénybe vevõk számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata.
A fajlagos hulladékmennyiség meghatározása az 5. § szerinti díjkalkuláció része, amelyet az elõzõ évi tényleges
szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani.
(3) A fizetendõ közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel
és a díjfizetési idõszakban ürített hulladékmennyiség szorzata.
(4) Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a tömegben vagy térfogatban meghatározott
hulladékmennyiség szorzata.

6. §
(1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási
díjat kell fizetnie annak, aki a Hgt. 20. § (1) bekezdése szerint a települési hulladék gyûjtésére és a közszolgáltatónak
való átadására kötelezett, kivéve, ha a Hgt. 23. § f) pontja
alapján az önkormányzat mentességet állapított meg, vagy
a közszolgáltatás ingyenes.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató
a) a közszolgáltatást felajánlja, illetve
b) a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

A kéttényezõs közszolgáltatási díj
8. §
(1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
kéttényezõs közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtételt a 3. § (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott
költségek és ráfordítások, és a várható szolgáltatási
mennyiség hányadosaként kell megállapítani.
(2) A fizetendõ közszolgáltatási díj az egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj és alapdíj (rendelkezésre
állási díj) összege.
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(3) Az ürítési díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési
idõszakban ürített hulladékmennyiség szorzata. Az ürített
hulladékmennyiséget a 7. § (4) bekezdése szerint kell
meghatározni.
(4) Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) a 3. § (2) bekezdés c)–e) pontja szerinti költségek éves összegének az
ingatlanra számított része.
(5) Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) legfeljebb a közszolgáltatási díjnak 40%-a lehet.

Az idõlegesen használt ingatlanra vonatkozó
közszolgáltatási díj
9. §
(1) Üdülõingatlanok, illetõleg idõlegesen használt
ingatlanok (a továbbiakban együtt: idõlegesen használt
ingatlan) esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékû használati szezont kell megállapítani.
(2) Az idõlegesen használt ingatlan esetében a fizetendõ
közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési idõszak
helyett a használati szezon idõtartamát kell alapul venni.

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKRA
VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ
10. §
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén az egységnyi díjtétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –
a) az elszállításra kerülõ folyékony hulladék egységnyi
térfogatának kezelési díja, vagy
b) az ingatlanon keletkezõ folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának, illetve külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztás esetében az
elszállításra kerülõ folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díja.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében szükséges az
ingatlanon keletkezõ folyékony hulladék mennyiségének
kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni az egységnyi díjtétel megállapításához.
(3) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó
településeken a folyékony hulladék kezelésének díját
az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak alapján kell meghatározni a Kr. 2. §-ában meghatározott idõpontoktól kezdõdõen.
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(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti folyékony hulladék mennyiségének meghatározásánál nem vehetõ figyelembe:
a) az a hulladékmennyiség, amely a vízügyi hatóság
engedélye alapján önálló szennyvízelhelyezõ mûben vagy
befogadóban nyert elhelyezést;
b) az a hulladékmennyiség, amelynek a közmûves
szennyvízelvezetést szolgáló vízi létesítménybe vezetését
a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és
elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta;
c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott;
d) az év meghatározott idõszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem
lehet kevesebb, mint az adott idõszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a;
e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközmû-szolgáltató és a -fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, illetõleg a víziközmû-szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérõn mért elkülönített locsolási
vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.
(5) A fizetendõ közszolgáltatási díj:
a) az egységnyi díjtételnek, a szolgáltatási mennyiségnek, és a szolgáltatás gyakoriságának a szorzata, vagy
b) az egységnyi díjtételnek és az ingatlanon keletkezõ
folyékony hulladék mennyiségének a szorzata.
(6) A vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ külön
jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíztisztító
berendezés üzemeltetõje mentesül az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól.

11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 365/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 169/2007.
(VI. 28.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A gazdasági és közlekedési miniszter
12/2008. (III. 28.) GKM
rendelete
a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági
feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet
módosításáról
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a postáról szóló
2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladatés hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló
15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet 2. § (1) bekezdés felvezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2008. évben a szolgáltatók által fizetendõ felügyeleti
díj összege a következõ mértékû:”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi
miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
1. §
(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igénybejelentés (a továbbiakban: pályázat) útján igényelhetõ.
(3) A pályázatokról a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú
mellékletének 2. pontjában foglaltak szerinti – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) által vezetett – Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) dönt.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei
2. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8/2008. (III. 28.) KvVM
rendelete
a 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 2. pontjában

(1) Az az önkormányzat nyújthat be pályázatot, amely
az alábbi feltételeknek megfelel:
a) a pályázat benyújtásának idõpontjában 2008. évre
elfogadott ivóvíz-, illetve csatornadíjakra vonatkozó hatályos önkormányzati rendelettel rendelkezik;
b) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az
ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult, és
az önkormányzat ezt az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja;
c) az állami támogatásban, közmûhitelben részesült
szennyvízközmû-beruházás esetén nem vállalt szerzõdé-

2008/52. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2613

ses kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a ráfordítások
csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem
vesz igénybe, és az önkormányzat ezt az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja;
d) területén a víziközmû, illetve a csatornamû üzemeltetését a támogatás igénylésének idõpontjában érvényes
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató
végzi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez benyújtott engedély iránti kérelmet és a víziközmû állami vagy
önkormányzati tulajdonba való mûszaki átadás-átvételérõl
szóló jegyzõkönyvének másolatát az önkormányzat a pályázatához csatolja;
e) az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítás, illetve költség
a következõk szerint alakul:
ea) a más víziközmûbõl történõ ivóvízátvétel esetén a
lakossági célra átvett ivóvíz költsége a 2008. évre hatályos
miniszteri vagy önkormányzati díjrendeletben, illetve az
ivóvíz-értékesítési szerzõdésben meghatározott díj figyelembevételével meghaladja a nettó 247 Ft/m3 értéket, vagy
eb) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás – ármegállapításnál is elfogadott – 2008. évi várható
fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 412 Ft/m3 értéket,
vagy
ec) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más
szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008.
évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 818 Ft/m 3 értéket.

(7) Több települést ellátó és a települések tekintetében
átlagráfordítást figyelembe vevõ egységes díjat alkalmazó
szolgáltató esetében településenkénti költségkalkuláció
alapján támogatás nem igényelhetõ.

(2) Az (1) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti nettó
247 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett vízmennyiség után igényelhetõ.

(3) A több megyében szolgáltatást végzõ szolgáltató
esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat szerinti
Igazgatósághoz kell benyújtani megyénkénti bontásban és
összesítve is.

(3) Fajlagos ráfordításnak minõsül az az egy m3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 3. § (5) bekezdése és
a 2. számú melléklet szerinti adatlapokon elõírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a tervezett
szolgáltatás mennyiségére és annak várható költségeire
vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.
(4) Támogatás a fajlagos ráfordításokra épülõ díj esetén
igényelhetõ. Átalánydíj alkalmazása esetén akkor igényelhetõ támogatás, ha a díj – az összehasonlíthatóság érdekében – átszámításra került a fajlagos ráfordítások és a szolgáltatott mennyiség figyelembevételével, továbbá az átszámítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.
(5) Többtényezõs díjak alkalmazása esetén a többtényezõs díjat az összehasonlíthatóság érdekében egytényezõssé kell alakítani, az átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell bemutatni.
(6) A szolgáltatást terhelõ áfát, valamint csatornaszolgáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat)
a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet
figyelembe venni.

A pályázat benyújtása
3. §
(1) A pályázatokat a Magyar Államkincstár illetékes
Regionális Igazgatóságának illetékes megyei szervezeti
egységén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a
Minisztériumhoz kell benyújtani.
(2) A több települést ellátó víziközmû, illetve csatornamû esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és
településenként összesítve – a gesztor önkormányzat
nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot a pályázatban
részt vevõ önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki. A pályázatban részt vevõ települések önkormányzatát a szolgáltató elõzetesen tájékoztatja a támogatási igények benyújtásához szükséges adatokról, illetve
kalkulációkról. A pályázatban részt vevõ valamennyi
önkormányzatnak meg kell felelnie a 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a pályázathoz a pályázatban részt
vevõ valamennyi önkormányzat tekintetében csatolni kell
az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatokat, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 13/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(4) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes
támogatási igény, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó
támogatási igény esetén a szolgáltató – vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani.
(5) A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges – a 2. számú melléklet 1–4. pontjainak megfelelõ –
adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi
Értesítõben tájékoztatóként teszi közzé, valamint letölthetõk a www.kvvm.hu honlapról.

4. §
(1) A pályázatokat három eredeti példányban 2008. április 4-ig kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: „2008.
évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási
pályázata”, valamint kizárólag a 3. § (5) bekezdése szerinti
adatlapokat elektronikus formában is meg kell küldeni
a palyazat@mail.kvvm.hu e-mail címre.
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(2) Az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet figyelembevételével megvizsgálja, hogy az önkormányzat pályázatában szereplõ adatok megfelelnek-e
a 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek,
illetve a pályázó az elõírt dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.
(3) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon
belüli hiánypótlásra szólítja fel.
(4) Ha a pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõen kerül benyújtásra az Igazgatósághoz, illetve
az e rendelet szerinti formai követelményeknek a hiánypótlást követõen sem felel meg, a támogatási igény nem
kerül befogadásra. Errõl az Igazgatóság a pályázót értesíti.
(5) Az Igazgatóság a hiánypótlást követõen a határidõben benyújtott és a formai követelményeknek megfelelõ
pályázatokat 2008. április 18-ig, két példányban továbbítja a Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai
5. §
(1) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása
során figyelembe veszi, hogy a támogatást igénylõ önkormányzatok területén mûködõ szolgáltatók fajlagos ráfordításainak kalkulációja összhangban van-e az árak megállapításáról szóló törvény, illetve a számvitelrõl szóló törvény rendelkezéseivel.
(2) A Tárcaközi Bizottság a támogatás mértékére tett
javaslatának kialakítása során az alábbi szempontokat,
valamint a (3) bekezdés szerinti szöveges indokolásban
foglaltakat veszi figyelembe:
a) a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 9%,
a 2006. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 19%
lehet,
b) az értékcsökkenési leírás, illetõleg az azt helyettesítõ
használati díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának,
felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás
számítása során felhasználni tervezett) – a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott, illetve a bérleti
díjból a víziközmû fenntartására fordított – mértéket, illetve mértékének 130 Ft/m3 feletti része nem támogatható,
c) a személyi jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ
évben elismerthez képest legfeljebb 6%, a 2006. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 13% lehet,
d) az anyag, illetve anyagjellegû ráfordítások növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 5,5%,
a 2006. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 12%
lehet,
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e) az energiaköltségek növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 25%, a 2006. évi tényleges
értékhez viszonyítva legfeljebb 40% lehet,
f) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése
az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 7%, a 2006.
évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 15% lehet,
g) ha az ármegállapító külön díjat határoz meg a nem
lakossági fogyasztói körre, az nem lehet alacsonyabb, mint
a tervezett fajlagos ráfordítás; amennyiben ez nem teljesül,
akkor a lakossági támogatás összege arányosan csökkentésre kerül,
h) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2008.
évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe
vett, a 2. § (1) bekezdés e) pont ea)–ec) alpontjaiban meghatározott küszöbértéket eléri-e; ha ez nem teljesül, a fajlagos támogatás mértéke csökkentésre kerül a megállapított
díj és a küszöbérték közti különbözettel,
i) az átvett víz esetében a hálózati veszteség aránya
nem haladhatja meg a 16%-ot,
j) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége nem
haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.
(3) Ha az önkormányzat nem felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak, a pályázónak részletes szöveges indokolást kell benyújtani. A szöveges indoklásban foglaltakat
a Tárcaközi Bizottság valamennyi pályázat esetében alkalmazott egységes szempontrendszer alapján mérlegeli és
tesz javaslatot a támogatás mértékére.
(4) A Tárcaközi Bizottság a beérkezett pályázatok megvizsgálása után tesz javaslatot a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehetõ tényleges küszöbértékekre,
amelyek nem lehetnek alacsonyabbak, mint a 2. § (1) bekezdés e) pont ea)–ec) alpontjaiban megadott értékek.
(5) Új üzembe helyezés esetén a fajlagos ráfordítás
összetevõit – beleértve az üzembe helyezés költségét –
külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási tanulmányának megfelelõen.

6. §
(1) A támogatásról a miniszter legkésõbb 2008. április
30-ig dönt.
(2) A támogatás az (1) bekezdés szerinti döntést követõ
8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében
a gesztor önkormányzat részére.
(3) A kiutalt összeget az önkormányzat, illetve gesztor
önkormányzat pályázata esetében a gesztor önkormányzat
kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében a
gesztor önkormányzat a hozzá megérkezett teljes támogatási összeget a megérkezéstõl számított 15 napon belül
továbbutalja a szolgáltatónak.
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(4) A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2009.
június 30-ig lehet felhasználni.
(5) A támogatás elszámolásáról, a lemondás alapján
visszafizetett összegekrõl a tényleges adatok alapján 2009.
június 30-ig – a (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség terhe mellett – kell számot adnia az önkormányzatnak, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetén a gesztor önkormányzatnak.
(6) Az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az
elszámolásban szereplõ adatok alapján számított támogatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétõl,
a különbözetet az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetén a gesztor önkormányzat visszafizeti.
(7) Az elszámolás elkészítéséhez és benyújtásához
szükséges – a 2. számú melléklet 5. pontjának megfelelõ –
adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi
Értesítõben tájékoztatóként teszi közzé, valamint letölthetõk a www.kvvm.hu honlapról.
(8) Az elszámolást az önkormányzat, illetve gesztor
önkormányzat pályázata esetén a gesztor önkormányzat
két példányban küldi meg az Igazgatóságnak, amely a
pénzügyi felülvizsgálatot követõen az elszámolás egy példányát – a beérkezéstõl számított 30 napon belül – továbbítja a Minisztériumhoz.
(9) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az önkormányzatnak, gesztor önkormányzat pályázata esetén a
gesztor önkormányzatnak 2009. július 15-ig kell visszafizetnie. A visszafizetésre az Áht. szabályait kell alkalmazni.
(10) Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat
pályázata esetén a gesztor önkormányzat a 2009. évi zárszámadás keretében és rendje szerint beszámol a támogatás felhasználásáról.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezése
7. §
(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybejelentést benyújtani azok az önkormányzatok jogosultak,
amelyeket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) határozatban kötelezett arra, hogy a településen élõk részére az egészséges
ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítsák. A rendelkezésre álló
összeg mértékérõl a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján
a miniszter legkésõbb 2008. április 30-ig dönt.
(2) Az igényelhetõ ellentételezés mértékét az (1) bekezdés szerint jogosult önkormányzat számítja ki a 3. számú
mellékletben foglaltak szerint.
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(3) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szolgáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváhagyott számlák alapján – az Igazgatóság útján – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól 2008. május 20-áig és 2008. szeptember 30-áig igényelheti.
(4) Az igénybejelentést kettõ eredeti példányban kell
benyújtani az Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az
önkormányzat mellékeli az ÁNTSZ jogerõs határozatát és
a számlák hitelesített másolati példányait.
(5) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a (2) bekezdésnek megfelelõen lett-e kiszámítva, valamint az elõírt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.
(6) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel az önkormányzatot.
(7) Az Igazgatóság – a hiánypótlást követõen – 8 napon
belül a település kódjának feltüntetésével továbbítja az
igénybejelentéseket egy példányban az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumhoz. Az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium a 2007. október 15-e után
keletkezett és 2008. május 20-ig benyújtott igényeket
2008. július 21-ig, a 2008. szeptember 30-ig benyújtott
igényeket 2008. november 20-ig bírálja el.
(8) Az ellentételezés a rendelkezésre álló összeg erejéig,
a döntést követõ 8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkormányzatok részére.
Átmeneti és záró rendelkezések
8. §
A 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl,
valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezésérõl szóló 6/2007. (II. 28.)
KvVM rendelet alapján a 2007. évre kapott lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatás elszámolása tekintetében a 6. §
(5)–(10) bekezdése szerint kell eljárni azzal, hogy a támogatással 2008. június 30-ig kell elszámolni, a jogosulatlanul igénybe vett támogatást 2008. július 15-ig kell
visszafizetni.
9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl szóló 6/2007.
(II. 28.) KvVM rendelet 2008. augusztus 1-jén hatályát
veszti. E bekezdés 2008. augusztus 2-án hatályát veszti.
Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelethez
Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai
1. számú nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl
Alulírott ................................................................................................................. település polgármestere igazolom,
hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezésérõl szóló KvVM rendeletben szereplõ feltételeknek megfelelõ tartalmúak.
A támogatási igény bejelentésérõl – a csatolt tartalommal – a Képviselõ-testület ............................... számú határozatot hozta (1. számú melléklet).
Egyúttal kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetõleg a Tárcaközi Bizottság
által elfogadott mértékû amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmû felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítjuk.
.........................................., .......... év .......... hó .......... nap
...............................................
polgármester
2. számú nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl
Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom,
hogy a szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.
.........................................., .......... év .......... hó .......... nap
...............................................
polgármester
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3. számú nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételérõl
Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom,
hogy az államilag támogatott szennyvízközmû beruházással összefüggésben a szerzõdéses feltételek között nem szerepel, hogy öt éven belül a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkormányzat.
.........................................., .......... év .......... hó .......... nap
...............................................
polgármester
4. számú nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl
Alulírott ................................................................................................................. település polgármestere igazolom,
hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.
.........................................., .......... év .......... hó .......... nap
...............................................
polgármester
5. számú nyilatkozat
Szolgáltató neve, címe, telefonszáma: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
ellátott települések önkormányzatainak elõzetes tájékoztatásáról
Alulírott ................................................................................................ a szolgáltató szervezet vezetõje nyilatkozom,
hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhetõ támogatásról elõzetesen tájékoztattam, az abban foglalt
adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.
.........................................., .......... év .......... hó .......... nap
...............................................
a társaság vezetõje
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6. számú nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a gesztor önkormányzat meghatalmazásáról
Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom,
hogy a 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
technikai teendõk lebonyolítására a .................................................................... település önkormányzatát meghatalmazzuk.
.........................................., .......... év .......... hó .......... nap
...............................................
polgármester

2. számú melléklet a 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelethez
A pályázat benyújtásához és elszámolásához szükséges adatlapok adattartalmi követelményei
1. A támogatási igényt benyújtó (gesztor) önkormányzat adatai:
a) név
b) cím
c) telefonszám
d) ügyintézõ neve
e) ügyintézõ telefonszáma
f) számlavezetõ bank neve
g) számlaszám
h) polgármester neve
i) az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet neve
j) az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet címe
k) az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet telefonszáma
l) a támogatási igény összeállításáért felelõs neve (az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezetnél)
m) a támogatási igény összeállításáért felelõs telefonszáma (az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezetnél)
n) a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet neve
o) a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet címe
p) a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet telefonszáma
q) a támogatási igény összeállításáért felelõs neve (a csatornaszolgáltatást végzõ szervezetnél)
r) a támogatási igény összeállításáért felelõs telefonszáma (a csatornaszolgáltatást végzõ szervezetnél)
s) a támogatási igénnyel érintett települések neve
2. Az ivóvíz-szolgáltatás adatai:
a) a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként
b) saját termelésbõl történõ szolgáltatás mennyisége településenként
(i) 2006. évi tényleges
(ii) 2007. évi támogatásnál elfogadott
(iii) 2008. évi tervezett
c) szolgáltatás csatornázott területen településenként
d) szolgáltatás nem csatornázott területen településenként
e) vásárlásból történõ szolgáltatás mennyisége településenként
f) saját termelésbõl lakosság részére történõ szolgáltatás mennyisége településenként
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g) vásárlásból lakosság részére történõ szolgáltatás mennyisége településenként
h) az alkalmazott lakossági díj típusa
i) lakossági díj mértéke
j) nem lakossági díj mértéke
k) vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
l) a szolgáltatás fajlagos ráfordítása
(i) 2006. évi tényleges
(ii) 2007. évi támogatásnál elfogadott
(iii) 2007. évi várható
(iv) 2008. évi tervezett
m) fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
(i) energiaköltség
(ii) technológiai villamosenergia költsége
(iii) vásárolt (átvett) víz költsége
(iv) egyéb anyagköltség
(v) anyagjellegû szolgáltatás értéke
(vi) alvállalkozói teljesítmény értéke
(vii) bérköltség
(viii) személyi jellegû ráfordítás, egyéb kifizetés
(ix) társadalombiztosítási járulék
(x) közmûvagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
(xi) egyéb költség
(xii) egyéb ráfordítás
(xiii) pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
(xiv) rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege
(xv) fajlagos vezetékhálózat hossza
(xvi) fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás
3. A csatornaszolgáltatás adatai:
a) a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként
b) szolgáltatás mennyisége településenként
(i) 2006. évi tényleges
(ii) 2007. évi támogatásnál elfogadott
(iii) 2008. évi tervezett
c) lakossági szolgáltatás mennyisége településenként
d) az alkalmazott lakossági díj típusa
e) lakossági díj mértéke
f) nem lakossági díj mértéke
g) vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
h) szennyvíztisztítást végzõ szervezet neve településenként
i) tisztítás díja településenként
j) szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként
k) lakosságtól származó szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként
l) a szolgáltatás fajlagos ráfordítása
(i) 2006. évi tényleges
(ii) 2007. évi támogatásnál elfogadott
(iii) 2007. évi várható
(iv) 2008. évi tervezett
m) fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
(i) energiaköltség
(ii) technológiai villamosenergia költsége
(iii) tisztításra átadott szennyvíz költsége
(iv) egyéb anyagköltség
(v) anyagjellegû szolgáltatás értéke
(vi) alvállalkozói teljesítmény értéke
(vii) bérköltség
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(viii) személyi jellegû ráfordítás, egyéb kifizetés
(ix) társadalombiztosítási járulék
(x) közmûvagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
(xi) egyéb költség
(xii) egyéb ráfordítás
(xiii) pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
(xiv) rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege
(xv) kapacitás-kihasználtság
(xvi) fajlagos vezetékhálózat hossza
(xvii) fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás
4. Ivóvízvásárlás adatai:
a) támogatási igény
b) ivóvíz-szolgáltató szervezet neve
c) az ivóvizet értékesítõ szolgáltató szervezet(ek) neve
d) a vásárolt ivóvízbõl ellátott települések neve
e) tervezett ivóvízvásárlás lakossági felhasználásra
f) tervezett ivóvízvásárlás nem lakossági felhasználásra
g) hálózati veszteség mértéke
h) fajlagos ráfordítás (díj)
5. A 2007-ben és 2008-ban igénybe vett támogatás elszámolása településenként:
a) lakosság részére értékesített ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
b) lakosság részére értékesített ivóvíz tényleges mennyisége
c) támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
d) tényleges fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
e) megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-szolgáltatás)
f) lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás támogatási igényben elismert mennyisége
g) lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás tényleges mennyisége
h) támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
i) tényleges fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
j) megítélt fajlagos támogatás (csatornaszolgáltatás)
k) az ivóvizet értékesítõ szolgáltató szervezet neve
l) vízbázis neve
m) a vásárolt víz nettó díja (ráfordítása)
n) lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
o) lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz tényleges mennyisége
p) megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-vásárlás)

3. számú melléklet a 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelethez
Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhetõ összeg mértékének
kiszámítási módja
Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhetõ összeg mértékét a következõ képlettel kell kiszámítani:
T = Szv–Kv,
ahol:
T=
támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthetõ fajlagos ráfordítás (Ft/m3) szorzata,
Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a 2. § (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata.

2008/52. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
16/2008. (III. 28.) ÖTM
rendelete
az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjérõl
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Tv.) 5. számú mellékletének 12. pontjában foglalt elõirányzat az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik fejlesztési célú európai uniós pályázataihoz szükséges
saját forrás kiegészítéséhez nyújt támogatást (a továbbiakban: EU Önerõ Alap támogatás).

Fogalomrendszer
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) fejlesztési célú pályázat: felhalmozási tevékenység
támogatására irányuló pályázat, amely új vagy a korábbinál mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, vagy a meglévõ tárgyi eszközök mûszaki, technikai paramétereinek korszerûsítését
valósítja meg;
b) uniós támogatási szerzõdés: a megítélt uniós támogatásról szóló, az érintett felek által aláírt támogatási szerzõdés;
c) települési önkormányzatok társulásai:
ca) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ
társulás (a továbbiakban: Ttv. szerinti társulás), továbbá
cb) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Ktt.) szerint megalakult többcélú kistérségi társulás
(a továbbiakban: kistérségi társulás);
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d) saját forrás: a helyi önkormányzatok által – az uniós
és az EU Önerõ Alap támogatással megvalósítani tervezett
fejlesztésre – képviselõ-testületi, közgyûlési határozattal
jóváhagyott, illetõleg a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatával jóváhagyott forrás; a ca) pont
szerinti társulások esetén a saját forrás a társulás tagönkormányzatai által a megvalósítani tervezett fejlesztésre képviselõ-testületi határozattal jóváhagyott, illetõleg a képviselõ-testület költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával jóváhagyott forrás. A lakossági hozzájárulás, az egyéb szervezetek támogatása és egyéb magánforrás nem számít bele a
saját forrásba.

Általános rendelkezések, pályázók köre
3. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatás igényelhetõ az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében a 2007–2013-as
finanszírozási idõszakban az Európai Unió strukturális
alapjaiból (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai
Szociális Alap) és Kohéziós Alapból a (3) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében elnyert uniós támogatásokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítéséhez.
(2) Az 1. § szerinti elõirányzat szolgál a korábbi években jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatások pénzügyi
fedezetéül is.
(3) 2008. évben új EU Önerõ Alap támogatási igény
a) a „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt projekt,
b) a Környezet és Energia Operatív Program keretében
megvalósuló ivóvízminõség javítás,
c) az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre
ütemezett projektek elõkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozatban
szereplõ és 2005. december 31-éig megalakult víziközmû
társulattal rendelkezõ önkormányzati szennyvízelvezetés
és -tisztítás,
d) az önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint
önkormányzati külterületi közutak és kerékpárutak fejlesztése
célokhoz elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be.
(4) A (3) bekezdés d) pontja szerinti fejlesztések tekintetében EU Önerõ Alap támogatásban részesülõk a projekt
megvalósítása során a felmerülõ, elõre nem látható
vis maior események (elsõsorban a megelõzõ régészeti feltárási munkákra külön jogszabály alapján betervezett költségek és az ezt jelentõsen meghaladó tényleges költségek
különbözete, az utak kivitelezése során hirtelen bekövet-
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kezõ, a megvalósítást közvetlenül és súlyosan veszélyeztetõ pinceomlás) elhárításának biztosítással nem fedezett
költségeire további támogatást igényelhetnek.
(5) A (3) bekezdés b), c), d) pontok szerinti célokhoz
támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok,
illetve jogi személyiségû társulásaik igényelhetnek:
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott települések;
b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett kistérségek területén lévõ települések;
c) a többcélú kistérségi társulások
ca) az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére,
illetve
cb) azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz
igényelhetnek támogatást, amely a kistérségi társulás
vagyonának gyarapodását szolgálja, és amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért;
d) a Ttv. szerinti társulások, amelyek támogatást kizárólag az a) vagy b) pont szerinti feltételeknek megfelelõ
tagjaik által – az uniós támogatási szerzõdés szerint – vállalt saját forrás alapján igényelhetnek; továbbá
e) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdés a) pont szerinti kiemelt projekt részprojektjeinek
megvalósításához; és
f) azon önkormányzat, amely a (3) bekezdés a) pontja
szerinti kiemelt projekt részprojektjeinek megvalósításához saját forrást biztosít.
[Az a)–f) pontok szerinti igénylõk a továbbiakban együttesen: Pályázó].
(6) Az (1) bekezdés szerinti uniós alapok esetében az
EU Önerõ Alap támogatás akkor igényelhetõ, ha
a) a fejlesztés nem kezdõdött meg, vagy amennyiben a
fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak mûszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerõ Alap támogatási igény
benyújtását követõ 60 napon belül nem történik meg, vagy
b) a fejlesztésnek van a 2008. vagy az azt követõ
év(ek)re ütemezett kifizetése, illetve része.
(7) A Pályázó benyújthatja EU Önerõ Alap támogatásra
igényét abban az esetben is, amennyiben az uniós támogatást az általa fenntartott költségvetési szerv nyerte el.

4. §
(1) A 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti pályázati
cél esetében az EU Önerõ Alap támogatás mindösszesen
legfeljebb a „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt
projekt részprojektjei uniós támogatásra jogosult összköltségének, 34,6 milliárd forintnak legfeljebb az 5%-a.
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(2) Az EU Önerõ Alap támogatás mértéke nem haladhatja meg a Pályázó saját forrás százalékában kifejezve
a) a 3. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti pályázat
esetén a 60%-ot,
b) a 3. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti pályázat
esetén az 50%-ot,
(3) A 3. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti, az önkormányzati tulajdonú belterületi és külterületi közutak és kerékpárutak fejlesztésére irányuló pályázat esetén a fejlesztés uniós támogatásának százalékos mértékén felül legfeljebb további 5% adható EU Önerõ Alap támogatásként.
(4) A 3. § (4) bekezdésének alapján figyelembe vehetõ
költségekre igényelt EU Önerõ Alap támogatás nem
haladhatja meg e költségek 50%-át.
(5) A 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti pályázatok esetében a jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatás
pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg.
Ettõl eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha a fejlesztés több település részvételével valósul meg, valamint
a fejlesztés célja és a térség jellemzõi alapján indokolt.
Ekkor e határ településenként legfeljebb 250 millió forinttal megemelhetõ, de a támogatás nem haladhatja meg a
(2) bekezdés a) és b) pontja szerinti mértéket.

Pályázati nyomtatványok
5. §
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az uniós támogatási szerzõdést,
b) önkormányzat pályázata esetén a képviselõ-testületnek vagy közgyûlésnek az uniós pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalását tanúsító hitelesített
határozati kivonatát, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés
költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a
polgármester nyilatkozatát, kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatának hitelesített kivonatát, a Ttv.
szerinti társulás esetén valamennyi, a pályázatban részt
vevõ önkormányzat esetében a saját forrás vállalását tanúsító hitelesített határozati kivonatát vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát,
c) települési önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodást,
d) az e rendelet mellékleteit képezõ – a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével – pontosan és hiánytalanul kitöltött adatlapokat,
e) a 3. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás
iránti pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a víziközmû
társulat megalakulásáról szóló alakuló közgyûlési jegyzõkönyvet,
f) a 3. § (4) bekezdés szerinti pályázat esetében csatolni
kell az illetékes hatóságok által kiadott dokumentumokat,
valamint a költségeket igazoló bizonylatokat.
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(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselõ-testületi,
közgyûlési, társulási tanácsi határozatnak vagy polgármesteri
nyilatkozatnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a Pályázó megnevezését,
b) a képviselõ-testületi, közgyûlési, társulási tanácsi
határozat számát,
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezését,
cb) összköltségét,
cc) pénzügyi ütemezését,
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,
d) a források biztosításának vállalt módját.
(3) A 3. § (5) bekezdésének c) és d) pontja szerinti
Pályázó esetében az EU Önerõ Alap támogatás feltétele,
hogy az (1) bekezdés c) pontja szerint az igényléshez csatolandó társulási megállapodás tartalmazza a vonatkozó
külön jogszabályokban elõírtak mellett
a) a vállalt költségviselés nem teljesítésének következményeit,
b) a társult önkormányzatok nyilatkozatát arról, hogy
átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló
önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását.
(4) A „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt projekt megvalósításában részt vevõ Pályázóknak az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti dokumentumokat kell
benyújtaniuk részprojektenként.

Pályázati eljárás
6. §
(1) A pályázatok benyújtása három ütemben történik.
A Pályázónak az I. ütemben 2008. május 15-éig, a
II. ütemben 2008. július 15-éig, a III. ütemben pedig 2008.
október 1-jéig nyújthatja be a pályázatát a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság).
(2) A pályázatot
a) elektronikus úton szükséges kitölteni, és
b) papír alapon egy eredeti és két hitelesített másolati
példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtani,
a másolati példányt a helyi önkormányzat jegyzõje, kistérségi társulás esetén a munkaszervezet vezetõje hitelesíti.
(3) Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázatot, és – hiányosság észlelése esetén – az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. § (3) bekezdése alapján a Pályázót hiánypótlásra
szólítja fel a pályázat benyújtását követõ 8 napon belül.
A Pályázónak a hiány pótlására a felszólítás kézhezvételétõl számított 8 napon belül van lehetõsége.
(4) Az Igazgatóság az EU Önerõ Alap támogatás iránti
igényeket az Áht. 64/B. § (3) bekezdésében meghatározott
vizsgálat lezárását követõen – annak eredményérõl szóló
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tájékoztatásának becsatolásával – egy eredeti és egy hiteles másolati példányban 5 napon belül megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) részére.
(5) Amennyiben a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz
eleget vagy azt nem megfelelõen teljesíti, az Igazgatóság a
támogatási igényt nem továbbítja az ÖTM részére, és errõl
tájékoztatja a Pályázót és az ÖTM-et.
(6) Amennyiben az ÖTM a pályázatok vizsgálata során
további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését
tartja szükségesnek, ezeket a Pályázók – külön felhívásra –
kötelesek részére teljesíteni.

Bírálat eljárásrendjének szabályai
7. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatásról az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter a pályázatoknak, illetõleg
a hiánypótlás(ok)nak az ÖTM-be érkezését követõ 60 napon belül dönt.
(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
a támogatási döntésnél elõnyben részesítheti
a) a települési önkormányzatok társulásainak pályázatát, valamint
b) a „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt projekthez kapcsolódó pályázatokat.
(3) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter az
igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás megítélésére
– kivéve a 4. § (1) bekezdése szerinti esetet – is jogosult.
Ebben az esetben a támogatási szerzõdés megkötése elõtt
az érintett önkormányzattal, illetve társulással egyeztetni
szükséges.
(4) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
a döntésérõl az elbírálást követõ 15 munkanapon belül
értesíti a Pályázókat.
(5) A megítélt EU Önerõ Alap támogatás vissza nem
térítendõ támogatás, amely a fejlesztés teljes idõtartamára
vonatkozóan kerül megállapításra.
(6) A támogatási döntést az ÖTM honlapján a döntést
követõ 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni.

8. §
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha
a) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli
a szükséges saját forrás kiegészítését,
b) adósságrendezési eljárás alatt áll,
c) az uniós támogatási szerzõdésben a Pályázó mellett
olyan pályázó vagy szerzõdõ fél is megjelenik – kivéve
a 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti célra benyújtott
pályázatot –, aki nem tartozik a 3. § (5) bekezdése szerinti
Pályázók közé,
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d) a hiánypótlási kötelezettségének nem tett határidõre
eleget, vagy azt csak részben teljesítette,
e) a hiánypótlás, valamint az ÖTM kérésére megtett
kiegészítések, módosítások ellenére az igénylésben szereplõ adatok, valamint a becsatolt dokumentumok hiányosak, hibásak,
f) az elnyert EU támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására vonatkozó elõírások azt
nem teszik lehetõvé,
g) a pályázatban foglalt adatok nem egyeznek meg az
uniós támogatási szerzõdés pénzügyi-mûszaki adataival.

b) az EU Önerõ Alap támogatás százalékos mértékét,
összegét és éves ütemezését,
c) az EU Önerõ Alap támogatás folyósításának feltételeit,
d) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának feltételeit,
e) a Pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy
részbeni teljesítése esetén irányadó, e rendelet 13–14. §-a
szerinti jogkövetkezményeket.

9. §

12. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás meghatározásának
alapját – kivéve a „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa”
kiemelt projekthez kapcsolódó pályázatokat – az uniós
támogatási szerzõdésben rögzített adatok alapján számított, a Pályázó költségvetésében vállalt saját forrás összege
képezi.

(1) Az EU Önerõ Alap támogatást a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint, teljesítményarányosan, az ÖTM
utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja
a Pályázó költségvetési elszámolási számlájára.

(2) Az EU Önerõ Alap Támogatási Szerzõdésben a
támogatás százalékos mértéke, összege és ütemezése – kivéve a „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt projekthez kapcsolódó pályázatokat – az uniós támogatási
szerzõdésben foglalt adatok alapján kerül rögzítésre.
(3) Amennyiben az uniós támogatási szerzõdésben nem
forintban, hanem euróban jelennek meg a finanszírozáshoz szükséges források, és az átváltás árfolyamáról nem
rendelkeznek a dokumentumok, akkor 248 Ft/euró átváltási mértékkel történik a forint összegek meghatározása, és
képezik a további számítások alapját.

A támogatás folyósítása

(2) Az EU Önerõ Alap támogatás folyósítása
a) az uniós támogatási szerzõdésben foglalt kifizetési
ütemezéshez igazodik, és
b) évenkénti összege nem haladhatja meg az EU Önerõ
Alap támogatási szerzõdésben meghatározott évenkénti
üteme(ke)t, kivéve, ha a fejlesztés megvalósítása során
ba) elõzõ évi maradvány felhasználása történik,
bb) az uniós támogatási szerzõdés módosításával az
uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül sor.

Jogtalan felhasználás
13. §

Támogatási szerzõdés megkötése,
szerzõdéskötési feltételek
10. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának feltételeit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter és
a Pályázó támogatási szerzõdésben rögzíti.
(2) A támogatási szerzõdés önkormányzati és területfejlesztési miniszter által aláírt 4 példányát az ÖTM a Pályázónak megküldi, aki egyetértése esetén a támogatási szerzõdés 3 példányát legkésõbb a kézhezvételtõl számított
30 napon belül az arra jogosult aláírásával ellátva visszaküldi az ÖTM részére.

11. §
A támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell
a) a Pályázó által megvalósítandó fejlesztésnek az
uniós támogatási szerzõdés szerinti pontos megnevezését
és azonosító adatait,

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás jogtalan felhasználásának minõsül, ha
a) a Pályázó a támogatás igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott,
b) a Pályázó az EU Önerõ Alap támogatását nem a támogatási szerzõdésben rögzített támogatási célra és feltételeknek megfelelõen használja fel,
c) a Pályázó (illetve költségvetési szerve) elveszti az
uniós támogatásra való jogosultságát.
(2) Amennyiben az uniós támogatási szerzõdés bármely
pontjának megsértése miatt a pályázónak az uniós támogatást vissza kell fizetnie, az EU Önerõ Alap támogatás arányos részérõl is köteles lemondani és a támogatást a központi költségvetésbe vissza kell fizetnie.
(3) A Pályázó köteles az EU Önerõ Alap támogatást
részben vagy egészben visszafizetni, ha
a) a Pályázó a fejlesztés összköltségének növekedése
nélkül saját forrásból, átvett pénzeszközbõl, fejlesztési
célú költségvetési támogatásból vagy támogatásértékû bevételként az adott fejlesztés esetében további fejlesztési
forrásokhoz jut (saját forrás további kiváltása), vagy
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b) a jogszabályban erre feljogosított szervek vizsgálata
alapján a Pályázónak (költségvetési szervének) visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
(4) Amennyiben az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, valamint ha a szerzõdést érintõ adatok és körülmények változnak, a Pályázó haladéktalanul
köteles e tényt írásban az ÖTM részére bejelenteni. Ebben
az esetben a Pályázónak a támogatás egészérõl vagy egy
részérõl le kell mondania, továbbá a feleknek a támogatási
szerzõdést fel kell bontaniuk vagy azt az új körülményeknek megfelelõen módosítaniuk kell.
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(2) A Pályázó köteles
a) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználását – számlákkal és az egyéb szükséges dokumentumokkal alátámasztva – elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az
ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a
kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani,
b) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint elszámolni. Az év
végi elszámolás szabályszerûségének felülvizsgálatára az
Áht. 64/D. §-ában foglaltak az irányadók.

14. §
(1) A Pályázó a 13. § alapján megállapított jogtalan felhasználás esetén a támogatást köteles haladéktalanul
visszafizetni a központi költségvetésbe.
(2) Az (1) bekezdés alapján visszafizetendõ támogatás
után a Pályázó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot köteles fizetni a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(3) Jegybanki alapkamaton, ha a Pályázó visszafizetési
kötelezettségének
a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelõzõ év
átlagos jegybanki alapkamatát,
b) az igénybevétel évét követõen tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát kell érteni.

Ellenõrzés, monitoring
15. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben foglaltak teljesítését jogszabályban erre feljogosított szervek
ellenõrzik.

Átmeneti és záró rendelkezések
16. §
E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg hatályát veszti a helyi önkormányzatok
európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2007. évi támogatásának rendjérõl szóló 28/2007. (X. 12.) ÖTM rendelet
(a továbbiakban: R.) azzal, hogy
a) az R. alapján benyújtott EU Önerõ Alap támogatási
igények esetében rendelkezéseit alkalmazni kell,
b) az R. alapján az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumhoz benyújtott, de el nem bírált EU Önerõ
Alap pályázatok esetében a döntés az 1. §-ban meghatározott költségvetési forrás terhére történik.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
Adatlap
EU ÖnerĘ Alap igényléséhez*
I. Pályázó adatai:
1. Önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:
2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) neve:
3. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás Fax:
elérhetĘsége:
Tel.:
e-mail:
4. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás
adószáma:
5. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás
törzsszáma:
6. Az EU ÖnerĘ Alap igénylést elĘkészítĘ személy(ek) neve:
7. Az EU ÖnerĘ Alap igénylést elĘkészítĘ személy(ek) telefonszáma:
8. Az EU ÖnerĘ Alap igénylést elĘkészítĘ személy(ek) e-mail címe:

II. A támogatandó feladat megjelölése:
1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése:
3. Az uniós támogatási szerzĘdés megkötésére jogosult szervezet
megnevezése:
4. Az uniós támogatási szerzĘdés azonosítója:
5. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerzĘdésben megjelölt
megnevezése:
6. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt
mĦszaki tartalomnak megfelelĘen!):

III. Nyilatkozatok:
Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13)–(14) bekezdésében meghatározott
adatokat a 18/C. § (12) és (14) bekezdésében felsorolt szervek az (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)-(13) bekezdésben
foglaltak szerint felhasználják.
Kelt: ………………….., 2008. év ………………… hó ……….. nap
………………………………………………………………
az önkormányzatot/Társulást képviselĘ aláírása
* A jogi személyiségĦ társulásnak a 2. számú mellékletét is ki kell töltenie!
** Nem többcélú kistérségi társulás esetében a Székhely önkormányzat polgármesterének megnevezése szükséges.
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2. számú melléklet a 16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
A Pályázó Társulás adatai

Sorszám

Ksh.
kód

Önkormányzat
neve

A jogosult
önkormányzatra jutó
összes saját
forrás
(forint)

EU ÖnerĘ Alap
támogatás
maximális mértéke a
4. § -ban foglaltak
szerint
(%-ban)

Önkormányzatra jutó
maximális
EU ÖnerĘ
Alap
támogatás
(forint)

Sorszám

1.

46.

2.

47.

3.

48.

4.

49.

5.

50.

6.

51.

7.

52.

8.

53.

9.

54.

10.

55.

11.

56.

12.

57.

13.

58.

14.

59.

15.

60.

16.

61.

17.

62.

18.

63.

19.

64.

20.

65.

21.

66.

22.

67.

23.

68.

24.

69.

25.

70.

26.

71.

27.

72.

28.

73.

29.

74.

30.

75.

31.

76.

32.

77.

33.

78.

34.

79.

35.

80.

36.

81.

37.

82.

38.

83.

39.

84.

40.

85.

41.

86.

42.
45.

Ksh.
kód

Önkormányzat
neve

87.
Saját forrás mindösszesen:

A jogosult
EU ÖnerĘ Alap
önkormánytámogatás maximális
zatra jutó
mértéke a 4. § -ban
összes saját
foglaltak szerint
forrás
(%-ban)
(forint)

Önkormányzatra jutó
maximális
EU ÖnerĘ
Alap
támogatás
(forint)
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3. számú melléklet a 16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
A Pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai
EU ÖnerĘ Alap támogatás maximális mértéke
a 4. §-ban foglaltak szerinti számítás alapján
(%-ban)
A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):

Források megnevezése

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen
(forint)

1. EU Alapokból igényelt forrás összege
2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás
keretében biztosított összeg
3. A Pályázó összes saját forrása (3.1. + 3.2.)
3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére
vállalt saját forrás összege
3.2. Hitel
4. Egyéb források összesen (4.1. + 4.2. + 4.3.)
4.1. Lakossági hozzájárulás*
4.2.Egyéb magánforrás
4.3. Egyéb szervezetek támogatása
5. A beruházás összköltsége
(1. + 2. + 3. + 4.1. + 4.2. + 4.3.)
Az EU ÖnerĘ Alapból maximálisan igényelhetĘ
támogatás összege:
A Pályázó által igényelt EU ÖnerĘ Alap támogatás
összege:
B.) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):

Megnevezés

Összege

Összesen:

C.) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):

Nyilatkozat: Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13)–(14) bekezdésében meghatározott
adatokat a 18/C. § (12) és (14) bekezdésében felsorolt szervek felhasználják.

Kelt: ………………….., 2008. év ………………… hó ……….. nap

az önkormányzatot/Társulást képviselĘ aláírása

* Lakossági hozzájárulás esetében csatolni kell az ennek igazolására szolgáló dokumentumot.
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
17/2008. (III. 28.) ÖTM
rendelete
a 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk
pótlólagos enyhítésérõl
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A központi költségvetés eseti jelleggel, pótlólagos,
vissza nem térítendõ állami támogatást nyújt a helyi önkormányzat útján az e rendeletben meghatározottak szerint, a 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk enyhítésére
a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év elsõ
hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz miatt keletkezett károk enyhítésérõl szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerinti célból, az e rendelet 2. §-a szerinti keretösszegben.

2. §
Az e rendelet szerinti támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) „A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok” címû 5. számú mellékletének 24. pontjában meghatározott 1,1 milliárd forint, amely a Kvtv. 1. számú melléklete szerinti IX. fejezet „Központosított elõirányzatok”
címen áll rendelkezésre.

3. §
Az e rendelet szerinti támogatás felhasználására a
Korm. rendelet 1. § (1)–(4) bekezdését, 2. §-át, 3. § (1)–(6)
és (10)–(13) bekezdését, 6. § (1)–(2), (4) és (7)–(8) bekezdését, valamint 12. §-át kell az e rendeletben meghatározott feltételekkel alkalmazni.
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4. §

Az e rendelet szerinti támogatást az a természetes személy veheti igénybe, aki
a) a Korm. rendelet – e rendelet 3. §-ában hivatkozott –
támogatási feltételeinek e rendelet hatálybalépésének napján is megfelel;
b) a Korm. rendelet szerinti támogatást a 2006. évben
azért nem vette igénybe, mert nem vállalta, hogy a támogatásból helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra a támogatási összeg erejéig a Magyar Állam javára tíz évre jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat
jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba;
c) esetében a kárfelmérés 2006. június 14-ig megtörtént úgy, hogy a lakóingatlanban keletkezett kárt a helyi
önkormányzat a kárfelméréssel egyidejûleg nyilvántartásba vette és errõl tájékoztatta a helyreállításban és újjáépítésben közremûködõ megyei, illetve központi közigazgatási szerveket; valamint
d) a károsodott ingatlanát önerõbõl teljesen vagy részlegesen helyreállította, újjáépítette vagy másikat vásárolt,
avagy ezek hiányában az ingatlan a káresemény óta változatlan mûszaki állapotban van.

5. §
Nem részesülhet támogatásban a 4. § alapján az, aki
a károsodott ingatlan tulajdonjogát a káresemény óta szerezte meg, kivéve azt az esetet, ha az öröklés jogcímén
megszerzett ingatlan az örökös állandó lakóhelye és az
örökhagyó nem részesült a Korm. rendelet szerinti támogatásban.

6. §
(1) Az e rendelet szerinti támogatás nyújtásának nem
feltétele a Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése szerinti,
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási
Alappal (a továbbiakban: WMA) való szerzõdéskötés.
(2) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a)–c) pontjának
alkalmazásakor a biztosítás, illetve a WMA-szerzõdés
megléte tekintetében a káresemény idõpontja szerinti állapot az irányadó.

7. §
Az e rendelet hatálybalépésekor már befejezett helyreállítás, újjáépítés vagy másik ingatlan már megtörtént vásárlása esetén kizárólag számla vagy az ingatlanvásárlásról szóló adásvételi szerzõdés és vételár-átvételi elismervény, banki átutalási igazolás csatolását követõen nyújtható támogatás a jogosult részére.
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8. §

Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételének lehetõségérõl a káresemény helye szerint illetékes települési
jegyzõ (a továbbiakban: jegyzõ) tájékoztatja a jogosultakat 2008. május 5-ig. Amennyiben a tájékoztatás személyesen történik, annak tudomásulvételét a jogosult aláírásával tanúsítja a jegyzõ által vezetett iraton.
9. §
(1) A jogosultak a jegyzõ által részükre nyújtott tájékoztatást követõen, legkésõbb 2008. május 19-ig jelentik be
támogatás iránti kárigényüket a jegyzõnek. E határidõ elmulasztása jogvesztõ hatályú.
(2) A jegyzõ a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti
nyilvántartásához csatolja a károsult nyilatkozatát arról,
hogy a károsodott ingatlanát önerõbõl teljesen vagy részlegesen helyreállította, újjáépítette vagy másikat vásárolt,
avagy ezek hiányában az ingatlana a káresemény óta változatlan mûszaki állapotban van.
10. §
(1) A károsult a biztosítóval a Korm. rendelet 3. §
(6) bekezdése szerint kötött biztosítási szerzõdés meglétét
legkésõbb 2008. december 31-ig igazolja a jegyzõnek. A
károsult köteles valamennyi, a biztosítási szerzõdéssel
kapcsolatos változásról nyolc napon belül tájékoztatni a
jegyzõt. A jegyzõ jogosult a biztosítási szerzõdés meglétét
ellenõrizni.
(2) Amennyiben nem történik a biztosítóval a Korm.
rendelet 3. § (6) bekezdése szerint biztosítási szerzõdéskötés, vagy az tíz éven belül a jogosult felmondásából vagy a
díj nem fizetésébõl eredõen megszûnik, a támogatást a jogosult köteles az önkormányzat útján idõarányosan visszafizetni a központi költségvetés számára.
11. §
(1) A károsultak támogatásához szükséges települési
keretösszeget a jegyzõ 2008. június 2-ig igényelheti a rendelet melléklete szerinti adatlapon a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának illetékes megyei szervezeti egységén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. Az
adatlapot – az Igazgatóságnak történõ továbbítással egyidejûleg – a jegyzõ tájékoztatásul a megyei újjáépítési bizottság részére is megküldi.
(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(a továbbiakban: OKF) illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósága közremûködésével tájékoztatja az Igazgatóságot a pótlólag felmért jogosultakra vonatkozó, elõzetesen számított települési keretösszegekrõl. Az Igazgatóság – az OKF tájékoztatása alapján – felülvizsgálja a
jegyzõ által összeállított önkormányzati igényt, és a települési keretösszegekre vonatkozó javaslatát 2008. június
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16-ig továbbítja az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek.
(3) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a
települési keretösszegekrõl 2008. június 30-ig dönt, és
2008. július 15-ig gondoskodik a támogatás folyósításáról.
12. §
A települési önkormányzat a települési keretösszeg rendeltetésszerû felhasználásáról 2008. december 31-ig, a
13. § (1) bekezdésében meghatározott esetben 2009. december 31-ig a zárszámadás keretében és rendje szerint
számol el.
13. §
(1) A támogatásban részesült jogosult – a 7. §-ban meghatározott kivétellel – az ingatlan teljes helyreállítását, újjáépítését vagy a vásárolt másik ingatlan vételárának kiegyenlítését követõ harminc napon belül, legkésõbb 2009.
június 30-ig számol el a jegyzõnek a támogatás felhasználásáról számla, vagy ingatlanvásárlás esetén adásvételi
szerzõdés és vételár-átvételi elismervény, banki átutalási
igazolás csatolásával.
(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott határidõig nem számol el a jegyzõnek, vagy a
jegyzõ a helyszíni ellenõrzés során jogosulatlan igénybevételt állapít meg, a jogosult a támogatást vagy annak jogosulatlanul igénybe vett részét köteles visszafizetni a helyi önkormányzatnak.
14. §
A jegyzõ a támogatás felhasználásáról támogatottanként tételes elszámolást nyújt be a megyei újjáépítési bizottságnak 2008. december 15-ig, a 2009. évre áthúzódó
helyreállítási, újjáépítési munkák, vagy azok helyett másik
ingatlan vásárlása esetén 2009. július 31-ig. A megyei újjáépítési bizottság a jóváhagyott elszámolást tájékoztatásul megküldi az Igazgatóságnak.
15. §
Abban a megyében, ahol a megyei újjáépítési bizottság
már nem mûködik, annak az e rendelet szerinti feladatait a
megyei területfejlesztési tanács látja el.
16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. január 1-jén hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Melléklet a 17/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
Igénybejelentõ adatlap

Sorszám

KSH
kód

Önkormányzat
megnevezése

Károsodott
ingatlan fekvése
(utca, házszám,
hrsz.)

A károsodott
ingatlanban lakó
tulajdonos neve

A károsodott ingatlan
helyreállítható

helyreállítása megtörtént

igen

igen

nem

nem

részben

A 2006. június 14-ig elvégzett
kárfelmérés alapján a kár becsült
értéke
(ezer forint)

Igényelt
támogatás
(ezer forint)

Megjegyzés
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Összesen
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
18/2008. (III. 28.) ÖTM
rendelete
a kistelepülési iskolák és a körjegyzõségek tárgyi
feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok
beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének
23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az
oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási
és kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 23. pontja szerinti
elõirányzat a felhasználási célok között az alábbiak szerint
oszlik meg:
a) a körjegyzõségek tárgyi feltételeinek javítására
500 millió forint,
b) kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítására
2 500 millió forint, valamint
c) közösségi buszok beszerzésére 500 millió forint.
(2) Az egyes célokra nyújtható támogatás a felmerülõ
igények figyelembevételével módosítható.
(3) Az e rendeletben foglalt támogatás nem nyújtható
azon önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás
(a továbbiakban: Társulás) részére, amely a pályázatában
megjelölt mûszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai
támogatást igényel(t).
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vagy új taggal bõvülõ körjegyzõség székhelye szerinti önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a körjegyzõség hivatalának tárgyi feltételeinek javításához, különösen:
a) számítógépállomány-korszerûsítéshez,
b) körjegyzõség feladatkörébe tartozó adminisztrációs,
hatósági feladatokhoz szükséges infrastruktúra kialakításához, továbbá
c) körjegyzõség hivatalának bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, valamint a hivatali feladat ellátásához szükséges
épület vásárlásához.

3. §
(1) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mértéke:
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, és/vagy az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott Önkormányzatok esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,
b) az a) ponthoz nem tartozó Önkormányzatok esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a lehet.
(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás, maximális összege 15 millió forint.
(3) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:
a) a körjegyzõségben részt vevõ települések száma és
azok lakosságszáma,
b) a körjegyzõség hivatalának tárgyi eszközzel való
ellátottsága.
(4) A támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
azon Önkormányzatok, amelyek:
a) újonnan alakuló körjegyzõségek székhelyei, továbbá
b) három vagy több községbõl álló körjegyzõséget
alkotnak, és a körjegyzõséghez tartozó községek együttes
lakosságszáma meghaladja az 1000 fõt.

Pályázati nyomtatványok a körjegyzõségek tárgyi
feltételeinek javításához
4. §

A körjegyzõség tárgyi feltételeinek javítása
2. §
E támogatásra pályázhat a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 3. b) pontja szerint ösztönzõ hozzájárulásban részesülõ, 2007. vagy 2008. évben újonnan alakuló,

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot,
valamint a 4. számú melléklet szerinti összesítõt,
b) a körjegyzõség megalakulásáról szóló együttes képviselõ-testületi határozatot, illetve, amennyiben a már
meglévõ körjegyzõség 2007., 2008. évben új taggal
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bõvült, a körjegyzõséghez való csatlakozásról szóló
együttes képviselõ-testületi határozatot,
c) az Önkormányzat önerõ biztosításáról szóló képviselõ-testületi határozatát, illetõleg a képviselõ-testület
költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazás alapján a
polgármester nyilatkozatát a jóváhagyott forrásról.

Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása
5. §
(1) E támogatásra pályázhat az 1500 fõ lakosságszám
alatti településen általános iskolát (beleértve annak tagintézményét is) fenntartó – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás székhely önkormányzata és a Társulás, amennyiben
ezen intézmény megfelel a 2007/2008-as és a
2008/2009-es tanévben a költségvetési törvény 8. számú
mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása fejezet, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontjában foglalt
feltételeknek.
(2) Támogatás az (1) bekezdésnek megfelelõ általános
iskola esetében az iskolaépülettel kapcsolatos korszerûsítésre igényelhetõ.
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(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás, maximális összege intézményenként 20 millió forint.
(3) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:
a) az intézményi társulásban, illetve a Társulás közoktatási feladat-ellátásában részt vevõ települések száma és
azok lakosságszáma,
b) a közoktatási intézmény székhelye szerinti kistérségben megalakult Társulás rendelkezik-e önálló intézkedési tervvel – amely a közoktatási feladatok ellátásában
részt vevõ önkormányzatok településenkénti bontásában
tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési
tervnek tartalmaznia kell –, illetve vállalja annak elkészítését 2008. szeptember 1-jéig,
c) az intézményi társulás, illetve a Társulás által fenntartott intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása, mûködtetési költségek és azok alakulása, terveznek-e további
intézmény-racionalizálást).
(4) A támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
azon intézményi társulások, Társulások, amelyek intézményében:
a) elemi infrastrukturális beruházásokat valósítanak
meg (pl. vizesblokk kialakítása, egyedi fûtési módok felszámolása, épület-rekonstrukció),
b) a pályázattal megvalósítandó célok összhangban
vannak a közoktatási intézkedési tervvel.

6. §
(1) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mértéke:
a) A megvalósítandó célokhoz szükséges összeg
95%-át igényelheti:
aa) az R1 melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, és az országos
átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
településen létrejött intézményi társulás székhely önkormányzata,
ab) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2)
2. számú melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetû kistérségben létrejött
Társulás.
b) A megvalósítandó célokhoz szükséges összeg
90%-át igényelheti:
ba) az R1 melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott településen létrejött intézményi társulás székhely
önkormányzata,
bb) az R2 2. számú melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetû, valamint a 3. számú
mellékletében felsorolt kistérségben létrejött Társulás.
c) Az a) és a b) ponthoz nem tartozók esetében a megvalósítandó célhoz szükséges összeg 70%-a lehet.

Pályázati nyomtatványok a kistelepülési iskolák
tárgyi feltételeinek javításához
7. §
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot,
valamint a 4. számú melléklet szerinti összesítõt,
b) a 6. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott
közoktatási intézkedési tervet, illetve a Társulás nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja annak elkészítését
2008. szeptember 1-jéig,
c) a székhely önkormányzat vagy Társulás önerõ biztosításáról szóló képviselõ-testületi vagy tanácsi határozatát,
illetõleg a képviselõ-testület költségvetési rendeletébe
vagy határozatába foglalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy elnök nyilatkozatát a jóváhagyott forrásról.

Közösségi busz beszerzése
8. §
(1) E támogatásra pályázhatnak a költségvetési törvény
8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti
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támogatásban részesülõ, az R2 2–3. mellékletében szereplõ kistérségben megalakult Társulások.
(2) Az elõirányzatból csak azon intézménybe bejáró
gyermekek utaztatására szolgáló közösségi busz beszerzése támogatható, amely intézmény megfelel a költségvetési
törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása fejezet, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontjában meghatározott átlaglétszám feltételeknek.

9. §
(1) A Társulások a támogatást közösségi busz beszerzésére igényelhetik.
(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi busz olyan
szállítóeszköz:
a) amely legalább 15 személy biztonságos szállítására
alkalmas,
b) valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik,
c) akadálymentesített, továbbá
d) a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe
történõ szállításán kívül más feladatok ellátására is alkalmas.
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b) a 2005., illetve a 2006. években busz beszerzéséhez
nem részesültek támogatásban.

Pályázati nyomtatványok a közösségi busz beszerzéséhez
11. §
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 3. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot,
valamint a 4. számú melléklet szerinti összesítõt,
b) a Társulás közösségi busz programját, amely alátámasztja, hogy a beszerezni kívánt közösségi busz férõhelyeinek száma összhangban van a közoktatási intézményi társulások által fenntartott intézmény(ek)be bejáró
gyermekek/tanulók számával, továbbá bemutatja az egyéb
szolgáltatási célok esetében az igénylõk számát, az igénybevétel gyakoriságát, valamint az üzemeltetés módját és
költségtervét,
c) az önerõ biztosításáról szóló társulási tanácsi határozatot, illetõleg a társulási tanács költségvetési határozatába foglalt felhatalmazás alapján az elnök nyilatkozatát
a jóváhagyott forrásról,
d) a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról szóló nyilatkozatot.

10. §
(1) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mértéke:
a) az R2 2. számú melléklete alapján a területfejlesztés
szempontjából leghátrányosabb helyzetû kistérségben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez
szükséges összeg 90%-a,
b) az R2 2. számú melléklete alapján a területfejlesztés
szempontjából hátrányos helyzetû, valamint a 3. számú
mellékletében felsorolt kistérségben létrejött Társulások
esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg
80%-a lehet.
(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás, maximális összege 30 millió forint.
(3) A támogatási összeg meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a) a Társulás feladat-ellátásában részt vevõ települések
száma és azok lakosságszáma,
b) a közoktatási intézményi társulások, illetve a Társulás által fenntartott intézmények száma, valamint ezen
intézményekbe bejáró gyerekek száma,
c) a Társulás által a közösségi busz hasznosítására
készített terv (a továbbiakban: közösségi busz program)
megfelelõen alátámasztja-e a beszerzés szükségességét.
(4) A támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
azon Társulások, amelyek:
a) a közösségi buszt – a közoktatási célon túl – elsõsorban szociális vagy gyermekjóléti, egészségügyi, illetve
mozgókönyvtári célokra hasznosítják,

Pályázati eljárás
12. §
(1) A 4. §, 7. § és a 11. § szerinti pályázatot 2008. április
30-áig szükséges
a) elektronikus úton, és
b) papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati
példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes
szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldeni,
illetve benyújtani.
(2) A pályázatokat az Igazgatóság – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján e rendelet alapulvételével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi
szempontból megvizsgálja és szükség esetén, jogszabályban meghatározott rövid határidõ kitûzésével hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányzatot. Amennyiben
a pályázó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a pályázatot nem
továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖTM) és errõl értesíti a pályázót.
(3) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság – véleménye csatolásával – 2008. május 21-ig
továbbítja az ÖTM részére. Amennyiben az ÖTM a pályázatok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pályázók – külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.
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Bírálat eljárásrendjének szabályai
13. §
(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – az
ÖTM 2 képviselõjébõl, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1-1 képviselõjébõl, valamint az országos önkormányzati érdekképviseleti szervek által közösen
delegált 1 fõbõl álló tárcaközi bizottság javaslata alapján –
a pályázatokról 2008. június 25-éig dönt.
(2) A támogatási döntést az ÖTM honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Támogatási szerzõdés megkötése,
szerzõdéskötési feltételek
14. §
(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
a nyertes pályázóval (a továbbiakban: Támogatott) támogatási célonként 2008. július 15-éig támogatási szerzõdést
köt. E határidõnek a Támogatott hibájából történõ elmulasztása jogvesztõ.
(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
– a pályázatban megjelölt mûszaki tartalom egyidejû csökkentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegû
támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a
támogatási szerzõdés megkötése elõtt az érintett önkormányzattal, illetve Társulással egyeztetni szükséges.
(3) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalommal van lehetõség, azonban a támogatási összeg, valamint
a támogatás intenzitása nem nõhet.

A támogatás folyósítása
15. §
A támogatást a támogatási szerzõdés megkötését követõ
30 napon belül az ÖTM utalványozása alapján a Magyar
Államkincstár egy összegben folyósítja.

Támogatás felhasználásának és elszámolásának
szabályai
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gessé, és az abból származó ellenértéket a Támogatott a támogatási szerzõdésben meghatározott feladatokra fordítja.
(3) A támogatás felhasználására az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet az
e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

17. §
(1) A támogatás felhasználásának végsõ határideje
2009. június 30. Az ezen határidõig fel nem használt támogatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a központi
költségvetésbe.
(2) A támogatást – a támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen részben vagy egészben – kamattal növelt
összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha
azt nem a támogatási szerzõdésben rögzített feltételeknek
megfelelõen használják fel.
(3) Amennyiben a helyi önkormányzat vagy a Társulás
a pályázat elbírálását megelõzõen, illetve azt követõen a
pályázattal azonos célra egyéb hazai vagy uniós támogatásban részesül, úgy az e rendelet alapján benyújtott pályázatát köteles visszavonni vagy a támogatás teljes összegét
kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe.
(4) Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott az
Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerint a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a
visszafizetés napjáig.

18. §
(1) A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév
december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás
keretében és rendje szerint köteles elszámolni.
(2) A Támogatott a támogatás felhasználásának végsõ
határidejét követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2009. július 31-éig szakmai és pénzügyi beszámolót küld az ÖTM
részére, amelyben szöveges indoklással alátámasztottan
beszámol a támogatási összegnek, valamint a támogatási
szerzõdésben elõírt célnak megfelelõ és rendeltetésszerû
felhasználásáról.

16. §

Ellenõrzés, monitoring

(1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és felelõs annak jogszerû felhasználásáért.

19. §

(2) A támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követõen – öt évig nem idegeníthetõ el, kivéve, ha az
elidegenítést mûszaki vagy szakmai okok teszik szüksé-

(1) A támogatás felhasználását az ÖTM, az általa megbízott szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított
egyéb szervek ellenõrizhetik.
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(2) A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról
elkülönítetten naprakész nyilvántartást vezetni, az ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni
ellenõrzést lehetõvé tenni.

2008/52. szám
Záró rendelkezés
20. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
I. Adatlap a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletének
3. b) pontja szerint ösztönzõ hozzájárulásban részesülõ, 2007. vagy 2008. évben újonnan alakuló
vagy új taggal bõvülõ körjegyzõség tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatáshoz
Körjegyzõségben részt vevõ
önkormányzatok
sorszáma

megnevezése

Feladatellátás kezdete (év közben megalakuló körjegyzõség esetén
– amennyiben rendelkezik körjegyzõvel – a létrejöttével betöltött
teljes hónap; hónap számjelének beírásával: január=1; február=2;
március=3; április=4; május=5; június=6; július=7; augusztus=8;
szeptember=9; október=10; november=11; december=12)

Feladatellátás idõtartama
(hónapok számának beírása)

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

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a beszerzett eszközökkel:

Dátum:
P. H.
........................................................
jegyzõ
Ügyintézõ:
Telefonja:

........................................................
polgármester
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2. számú melléklet a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
II. Adatlap az 1500 fõ lakosságszám alatti településen általános iskolát fenntartó
– a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás
a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím,
Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelõ iskola tárgyi feltételeinek javításához
1. a) Támogatás igénylése az intézményi társulás/többcélú kistérségi társulás 1. intézményéhez
Intézmény székhelye szerinti önkormányzat és a további önkormányzatok sorszáma

Intézményi társulásban részt vevõ
önkormányzatok/többcélú kistérségi
társulás által fenntartott intézmény
székhelye és tagintézményei szerinti
önkormányzatok felsorolása

Az önkormányzat területén van az
intézményi társulás által fenntartott
közoktatási intézménynek tagintézménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagintézménye tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatás összege
(forintban)

Intézmény székhelye szerinti
önkormányzat
1. tagönkormányzat
2. tagönkormányzat
3. tagönkormányzat
4. tagönkormányzat
5. tagönkormányzat
6. tagönkormányzat
7. tagönkormányzat
8. tagönkormányzat
9. tagönkormányzat
10. tagönkormányzat
11. tagönkormányzat
12. tagönkormányzat
13. tagönkormányzat
14. tagönkormányzat
15. tagönkormányzat
Igényelt támogatás összesen:

1. b) Az 1. intézményhez igényelt támogatás céljának bemutatása

2. a) Támogatás igénylése az intézményi társulás/többcélú kistérségi társulás 2. intézményéhez
Intézmény székhelye szerinti önkormányzat és a további önkormányzatok sorszáma

Intézmény székhelye szerinti
önkormányzat
1. tagönkormányzat
2. tagönkormányzat
3. tagönkormányzat
4. tagönkormányzat
5. tagönkormányzat
6. tagönkormányzat
7. tagönkormányzat
8. tagönkormányzat

Intézményi társulásban részt vevõ
önkormányzatok/többcélú kistérségi
társulás által fenntartott intézmény
székhelye és tagintézményei szerinti
önkormányzatok felsorolása

Az önkormányzat területén van az
intézményi társulás által fenntartott
közoktatási intézménynek tagintézménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagintézménye tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatás összege
(forintban)
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Intézményi társulásban részt vevõ
önkormányzatok/többcélú kistérségi
társulás által fenntartott intézmény
székhelye és tagintézményei szerinti
önkormányzatok felsorolása

Az önkormányzat területén van az
intézményi társulás által fenntartott
közoktatási intézménynek tagintézménye (igen/nem)

2008/52. szám
Intézmény székhelye, illetve tagintézménye tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatás összege
(forintban)

9. tagönkormányzat
10. tagönkormányzat
11. tagönkormányzat
12. tagönkormányzat
13. tagönkormányzat
14. tagönkormányzat
15. tagönkormányzat
Igényelt támogatás összesen:

2. b) A 2. intézményhez igényelt támogatás céljának bemutatása

3. a) Támogatás igénylése az intézményi társulás/többcélú kistérségi társulás 3. intézményéhez
Intézmény székhelye szerinti önkormányzat és a további önkormányzatok sorszáma

Intézményi társulásban részt vevõ
önkormányzatok/többcélú kistérségi
társulás által fenntartott intézmény
székhelye és tagintézményei szerinti
önkormányzatok felsorolása

Az önkormányzat területén van az
intézményi társulás által fenntartott
közoktatási intézménynek tagintézménye (igen/nem)

Intézmény székhelye szerinti
önkormányzat
1. tagönkormányzat
2. tagönkormányzat
3. tagönkormányzat
4. tagönkormányzat
5. tagönkormányzat
6. tagönkormányzat
7. tagönkormányzat
8. tagönkormányzat
9. tagönkormányzat
10. tagönkormányzat
11. tagönkormányzat
12. tagönkormányzat
13. tagönkormányzat
14. tagönkormányzat
15. tagönkormányzat
Igényelt támogatás összesen:

3. b) A 3. intézményhez igényelt támogatás céljának bemutatása

Intézmény székhelye, illetve tagintézménye tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatás összege
(forintban)
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A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2008. évi igénylését megalapozó
mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek a valóságnak és az alapján igazolja, hogy az iskola/iskolák megfelel/megfelelnek a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek
Dátum:
P. H.
........................................................
jegyzõ
munkaszervezet vezetõje

........................................................
polgármester
többcélú kistérségi társulás elnöke

Ügyintézõ:
Telefonja:

3. számú melléklet a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
III. Adatlap a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti
támogatásban részesülõ, külön jogszabály szerint leghátrányosabb, illetve hátrányosabb helyzetû kistérségben
megalakult többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas
közösségi busz beszerzésére
A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) száma
A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) férõhelyeinek száma

1. busz
2. busz

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez igényelt támogatás (forint)
A közösségi busz(ok) beszerzéséhez vállalt önrész (forint)
A Társulás közösségi busz programja
[A közösségi busz hasznosítására készített rövid terv, mely megfelelõen alátámasztja a beszerzés szükségességét. Azt
is szükséges bemutatni, hogy
– a Társulás területén hány közoktatási intézményfenntartó társulás mûködik,
– az elõbbi mikrotársulások esetében mennyi a bejáró gyerekek száma,
– e gyerekeknél megoldott-e az iskolabusz szolgáltatás,
– ha igen, milyen módon, hány gyermek részére biztosítják a szolgáltatást,
– az új busz(ok) beszerzésével a Társulás mely közoktatási intézményfenntartó társulásban, mely önkormányzattól és
hány gyermek utaztatását kívánja biztosítani,
– a beszerezni kívánt busz(ok) férõhelyeinek száma összehangban van-e a bejáró gyermekek számával.
Az egyéb szolgáltatási célok esetében a szolgálati célokat, az igénylõk számát és az igénybevétel gyakoriságát is szükséges bemutatni.]

Ezúton nyilatkozom, hogy a Társulás vállalja a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosítását.
Dátum:
P. H.
........................................................
munkaszervezet vezetõje
Ügyintézõ:
Telefonja:

........................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
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4. számú melléklet a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
A kistelepülési iskolák és a körjegyzõségek tárgyi feltételeinek javítása,
valamint közösségi buszok beszerzése
Összesítõ
Sorszám

Igényelt támogatás
(forintban)

Támogatás célja

I.

A 2008. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletének, 3. b) pontja szerint
ösztönzõ hozzájárulásban részesülõ, 2007. vagy 2008. évben újonnan alakuló,
vagy új taggal bõvülõ körjegyzõség székhelye szerinti önkormányzat a
körjegyzõség tárgyi feltételeinek javításához (kizárólag körjegyzõség székhelye
szerinti települési önkormányzat igényelheti)
II.
Az 1500 fõ lakosságszám alatti településen általános iskolát fenntartó – a Ttv. 8.,
9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi
társulás a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú
kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti
feltételeknek megfelelõ iskola tárgyi feltételeinek javításához (kizárólag
intézményi társulás székhelye szerinti települési önkormányzat és többcélú
kistérségi társulás igényelheti)
III.
A 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja
szerinti támogatásban részesülõ, külön jogszabály szerint leghátrányosabb, illetve
hátrányosabb helyzetû kistérségben megalakult többcélú kistérségi társulás
legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz
beszerzésére (kizárólag a feltételeknek megfelelõ többcélú kistérségi társulás
igényelheti)
Igényelt támogatás összesen:

Dátum:
P. H.
........................................................
jegyzõ
munkaszervezet vezetõje
Ügyintézõ:
Telefonja:

........................................................
polgármester
többcélú kistérségi társulás elnöke
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
19/2008. (III. 28.) ÖTM
rendelete
a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített
hivatásos beosztások meghatározásáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (5) bekezdésére figyelemmel, valamint a 342. §
(4) és (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben,
a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a következõket
rendelem el:

2641
1. §

A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §
A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a belügyminiszter irányítása alá tartozó
szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997.
(II. 18.) BM rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

2642

Melléklet a 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez

KATASZTRÓFAVÉDELEM (polgári védelem, hivatásos állami tĦzoltóság)
VezetĘi munkakörök
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Munkakör
(beosztás)

VezetĘ szint

a Hszt. 245/H. § (2) bek.
szerinti illetményre
jogosult

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

FĘigazgató

tábornok

egyetem

FĘigazgató-helyettes
RSZV

K
ö
z
p
o
n
t
i

FĘosztályvezetĘ
fĘosztályvezetĘi
illetményre jogosult

HivatalvezetĘ

ezredes

SzóvivĘ
szakirányú
felsĘfokú
fĘosztályvezetĘhelyettesi
illetményre jogosult

FĘosztályvezetĘ-helyettes

pszichológiai
alkalmasság

alezredes

MAGYAR KÖZLÖNY

a Hszt. 245/H. § (2) bek.
szerinti illetményre
jogosult

Rendfokozati
maximum

egyetem, vagy
fĘiskola

RSZV

OsztályvezetĘ
osztályvezetĘi
illetményre jogosult

alezredes
TitkárságvezetĘ

2008/52. szám

Szerv

VezetĘ szint

Igazgató
(fĘvárosi polgári védelmi)
fĘosztályvezetĘi
illetményre jogosult

Rendfokozati
maximum

tábornok

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

2008/52. szám

Képesítési és egyéb követelmények
Munkakör
(beosztás)

egyetem

Igazgató
(megyei katasztrófavédelmi)
Igazgató
(KOK, repülĘtéri
katasztrófavédelmi)
Igazgató-helyettes
(fĘvárosi polgári védelmi)

fĘosztályvezetĘhelyettesi
illetményre jogosult

ezredes

Igazgató-helyettes
(megyei katasztrófavédelmi)
Igazgató-helyettes
(KOK, repülĘtéri
katasztrófavédelmi)

egyetem, vagy
fĘiskola

szakirányú
felsĘfokú

RSZV

OsztályvezetĘ

osztályvezetĘi
illetményre jogosult

Karmester

pszichológiai
alkalmasság

MAGYAR KÖZLÖNY

T
e
r
ü
l
e
t
i

alezredes

SzakcsoportvezetĘ (KOK)

H
e
l
y
i

osztályvezetĘi
illetményre jogosult

TĦzoltóparancsnok
(Országház)

RSZV

Kirendeltség-vezetĘ
(polgári védelmi)

2643

2644

I. Besorolási osztály
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Beosztási kategória

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

egyetem, vagy
fĘiskola

szakirányú
felsĘfokú

RSZV

pszichológiai
alkalmasság

OsztályvezetĘ-helyettes

AlosztályvezetĘ
alezredes

VI.

MAGYAR KÖZLÖNY

K
ö
z
p
o
n
t
i

Kiemelt fĘreferens

Munkabiztonsági fĘfelügyelĘ
VezetĘ ügyeletes

2008/52. szám

2008/52. szám

CsoportvezetĘ mentésszervezési,
megelĘzésiveszélyhelyzet-kezelési,
mentési,lakosságvédelmi, oktatási,
képzési,ellenĘrzési, hatósági,
engedélyezési,balesetelhárítási,
minĘsített idĘszaki
V.

IV.

III.

II.

I.

FĘelĘadó
mentésszervezési, megelĘzési
veszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési,
ellenĘrzési, hatósági,
engedélyezési,
balesetelhárítási, minĘsített
idĘszaki
ElĘadó
mentésszervezési, megelĘzési
veszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési,
ellenĘrzési, hatósági,
engedélyezési,
balesetelhárítási, minĘsített
idĘszaki
Fogalmazó
mentésszervezési, megelĘzési
veszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési,
ellenĘrzési, hatósági,
engedélyezési,
balesetelhárítási, minĘsített
idĘszaki

Ęrnagy
egyetem,
vagyfĘiskola

szakirányú
felsĘfokú

pszichológiai
alkalmasság

MAGYAR KÖZLÖNY

K
ö
z
p
o
n
t
i

Kiemelt fĘelĘadó
mentésszervezési, megelĘzési
veszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési,
ellenĘrzési, hatósági,
engedélyezési,
balesetelhárítási, minĘsített
idĘszaki

százados

SzerzĘdéses
PályakezdĘ

hadnagy

2645

2646

Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Beosztási kategória

Munkakör(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

egyetem, vagy
fĘiskola

szakirányú
felsĘfokú

RSZV

pszichológiai
alkalmasság

OsztályvezetĘ-helyettes

AlosztályvezetĘ
alezredes

VI.

MAGYAR KÖZLÖNY

T
e
r
ü
l
e
t
i

Nevelési parancsnok

Kiemelt fĘreferens

2008/52. szám

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

egyetem,
vagyfĘiskola

szakirányú
felsĘfokú

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

2008/52. szám

Képesítési és egyéb követelmények

CsoportvezetĘ
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megelĘzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási,
ellenĘrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerĦ
szakképzési intézmény, (szaktanári,
oktatói, kiképzĘi)

V.

T
e
r
ü
l
e
t
i

Kiemelt fĘelĘadó
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megelĘzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási,
ellenĘrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerĦ
szakképzési intézmény,
(szaktanári, oktatói, kiképzĘi)

alezredes

Kiemelt fĘellenĘr
ÜgyeletvezetĘ
Karmester-helyettes

IV.

FĘelĘadó
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megelĘzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási,
ellenĘrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerĦ
szakképzési intézmény,
(szaktanári, oktatói, kiképzĘi)

pszichológiai
alkalmasság

MAGYAR KÖZLÖNY

Kiemelt fĘtanár

Ęrnagy

FĘtanár

2647

Ügyeletes

Tanár
Ügyeletes
Oktató

II.

I.

százados

Fogalmazó
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megelĘzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási,
ellenĘrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerĦ
szakképzési intézmény,
(szaktanári, oktatói, kiképzĘi)

egyetem,
vagyfĘiskola

SzerzĘdéses
PályakezdĘ

hadnagy

Szolgálatparancsnok (RepülĘtér)
alezredes

V.
Szolgálatparancsnok (Országház)

H
e
l
y
i

IV.

Szolgálatparancsnok-helyettes
(RepülĘtér)

III.

HírközpontvezetĘ (RepülĘtér)

II.
I.

szakirányú
felsĘfokú

pszichológiai
alkalmasság

MAGYAR KÖZLÖNY

T
e
r
ü
l
e
t
i

2648

III.

ElĘadó
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megelĘzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási,
ellenĘrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerĦ
szakképzési intézmény, (szaktanári,
oktatói, kiképzĘi)

Ęrnagy

százados
SzerzĘdéses
PályakezdĘ

hadnagy

2008/52. szám

Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Munkakör
(beosztás)

Beosztási kategória

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

középiskola

szakirányú
középfokú

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

2008/52. szám

II. Besorolási osztály

SzolgálatvezetĘ
Technikai ügyeletes
IV.

SegédelĘadó
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megelĘzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási,
ellenĘrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerĦ
szakképzési intézmény,
(szaktanári, oktatói, kiképzĘi)

fĘtörzszászlós

MĦmester
III.

pszichológiai
alkalmasság

KiképzĘ
Technikus
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megelĘzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási,
ellenĘrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerĦ
szakképzési intézmény,
(szaktanári, oktatói, kiképzĘi)

MAGYAR KÖZLÖNY

T
e
r
ü
l
e
t
i

Szolgálatparancsnok-helyettes
Szakoktató
Ügyeletes

Ügyeletes
II.
I.

GépjármĦvezetĘ**

fĘtörzsĘrmester

SzerzĘdéses
PályakezdĘ

középiskola
vagy
szakiskola

szakirányú
alapfokú

Ęrmester

2649

2650

SzolgálatvezetĘ
IV.
Szerparancsnok (RepülĘtér)

H
e
l
y
i

III.

fĘtörzszászlós

középiskola

szakirányú
középfokú

Különleges szerkezelĘ
(RepülĘtér)
pszichológiai
alkalmasság

Beosztott tĦzoltó**
II.
GépjármĦvezetĘ**
I.

fĘtörzsĘrmester

SzerzĘdéses
PályakezdĘ

középiskola
vagy
szakiskola

szakirányú
alapfokú

Ęrmester

MAGYAR KÖZLÖNY
2008/52. szám

2008/52. szám

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TĥZOLTÓSÁG
VezetĘi munkakörök
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

fĘosztályvezetĘi
illetményre jogosult

Rendfokozati
maximum

TĦzoltóparancsnok (fĘvárosi)

tábornok

TĦzoltóparancsnok-helyettes
(fĘvárosi)

ezredes

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

szakirányú
felsĘfokú

RSZV

pszichológiai
alkalmasság

egyetem

FĘosztályvezetĘ (fĘvárosi)
fĘosztályvezetĘhelyettesi
illetményre jogosult

SzolgálatvezetĘ (fĘvárosi)
FĘosztályvezetĘ-helyettes
(fĘvárosi)
alezredes

osztályvezetĘi
illetményre jogosult

OsztályvezetĘ

fĘosztályvezetĘi
illetményre jogosult

TĦzoltóparancsnok
(megyeszékhelyi, Érdi tĦzoltóság)

egyetem, vagy
fĘiskola
ezredes

H
e
l
y
i

Állami iskolai
végzettség

fĘosztályvezetĘhelyettesi
illetményre jogosult

TĦzoltóparancsnok
(Közép-Pesti TĦo.Ment.Pk,)

fĘosztályvezetĘi
illetményre jogosult

TĦzoltóparancsnok
(készenléti egységgel
rendelkezĘ tĦzoltóság

osztályvezetĘi
illetményre jogosult

MAGYAR KÖZLÖNY

T
e
r
ü
l
e
t
i

VezetĘ szint

Munkakör
(beosztás)

alezredes

TĦzoltóparancsnok
(készenléti egységgel
nem rendelkezĘ tĦzoltóság)
OsztályvezetĘ

2651

2652

I. Besorolási osztály
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Beosztási kategória

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

alezredes

egyetem, vagy
fĘiskola

szakirányú
felsĘfokú

RSZV

pszichológiai
alkalmasság

alezredes

egyetem,
vagyfĘiskola

szakirányú
felsĘfokú

OsztályvezetĘ-helyettes

AlosztályvezetĘ
VI.

Kiemelt fĘreferens

TĦzoltási csoportvezetĘ

MAGYAR KÖZLÖNY

T
e
r
ü
l
e
t
i

ÜgyeletvezetĘ

T
e
r
ü
l
e
t
i

V.

CsoportvezetĘ tĦzoltási és mĦszaki
mentési, tĦzmegelĘzési, tĦzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai,
kiképzési, hírforgalmi,
szolgálatszervezési, minĘsített
idĘszaki, erĘnlét-fejlesztési
Kiemelt fĘelĘadó tĦzoltási és mĦszaki

2008/52. szám

mentési, tĦzmegelĘzési, tĦzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetés-irányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
szolgálatszervezési, minĘsített idĘszaki,
munkavédelmi, hírforgalmi, erĘnlétfejlesztési

pszichológiai
alkalmasság

III.

I.

Ęrnagy

Törzstiszt
ElĘadó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, tĦzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai,
kiképzési, szolgálatszervezési
HírközpontvezetĘ

II.

egyetem, vagy
fĘiskola

szakirányú
felsĘfokú

pszichológiai
alkalmasság

MAGYAR KÖZLÖNY

IV.

2008/52. szám

T
e
r
ü
l
e
t
i

SzakágvezetĘ
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, tĦzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonságtechnikai, kiképzési, szolgálatszervezési
Háttérparancsnok
FĘelĘadó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, tĦzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai,
kiképzési, szolgálatszervezési,
készenléti, hírforgalmi
Mérnök
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, tĦzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetés-irányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
szolgálatszervezési
Szakreferens
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, tĦzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai,
kiképzési, szolgálatszervezési

százados

Fogalmazó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, tĦzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai,
kiképzési, szolgálatszervezési
SzerzĘdéses

2653

2654

PályakezdĘ

hadnagy

OsztályvezetĘ-helyettes

VI.

AlosztályvezetĘ

RSZV

Kiemelt fĘreferens
alezredes

H
e
l
y
i

IV.

Rohamparancsnok

egyetem, vagy
fĘiskola
Ęrnagy

Hajóskapitány (tĦzoltóhajó)

III.

II.
I.

Búvár-szolgálatvezetĘ
Szolgálatparancsnok-helyettes
ElĘadó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, kiképzési
FĘgépész (tĦzoltóható)
Merülés-vezetĘ

szakirányú
felsĘfokú

pszichológiai
alkalmasság

MAGYAR KÖZLÖNY

V.

CsoportvezetĘ
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, kiképzési,
Kiemelt fĘelĘadó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, kiképzési,
Szolgálatparancsnok
FĘelĘadó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, kiképzési

százados

Fogalmazó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, kiképzési
SzerzĘdéses
PályakezdĘ

hadnagy

2008/52. szám
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II. Besorolási osztály
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Munkakör
(beosztás)

IV.

SzolgálatvezetĘ

III.

SegédelĘadó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, kiképzési,
tĦzvizsgáló technikus. hírforgalmi,
készenléti

Rendfokozati
maximum

fĘtörzszászlós

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

középiskola

szakirányú
középfokú

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

Hírközpont vezetĘ-helyettes
pszichológiai
alkalmasság
II.

GépjármĦvezetĘ**
fĘtörzsĘrmester

I.

SzerzĘdéses

PályakezdĘ

középiskola
vagy
szakiskola

MAGYAR KÖZLÖNY

T
e
r
ü
l
e
t
i

Beosztási kategória

szakirányú
alapfokú

Ęrmester

2655

2656

Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Beosztási kategória

Munkakör(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

középiskola

szakirány
középfokú

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

Rohamparancsnok-helyettes
IV.

Szolgálatparancsnok-helyettes
MerülésvezetĘ-helyettes
Szerparancsnok
Technikus
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, kiképzési

H
e
l
y
i

III.

fĘtörzszászlós

Vegyi mentesítĘ
MentésvezetĘ
Különleges szerkezelĘ
HírközpontkezelĘ

pszichológiai
alkalmasság

Gépész (tĦzoltóhajó)
Kormányos
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SegédelĘadó
tĦzoltási és mĦszaki mentési,
tĦzmegelĘzési, kiképzési, speciális

MentĘszer-kezelĘ

II.

Beosztott tĦzoltó**
Búvár**
GépjármĦvezetĘ**
Matróz **

középiskola,
vagy
szakiskola

szakirányú
alapfokú

fĘtörzsĘrmester

Híradós**
I.

SzerzĘdéses
PályakezdĘ

Ęrmester

RSZV: rendészeti szakvizsga
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Megjegyzés: a **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel rendelkezĘk illetmény besorolás szempontjából eggyel
magasabb beosztási kategóriába sorolhatók.
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
20/2008. (III. 28.) ÖTM
rendelete
a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról
A polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény
42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott
feladatkörömben a következõket rendelem el:
1. §
(1) A települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletének BARANYA MEGYE fejezetének Mohács
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 37. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mohács székhelyû körzeti parancsnokság]
„37. Sátorhely
IV.”
(2) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Siklós székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Siklós székhelyû körzeti parancsnokság]
„11. Bosta
IV.”
(3) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Siklós székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Siklós székhelyû körzeti parancsnokság]
„14. Csányoszró
IV.”
(4) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Siklós székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Siklós székhelyû körzeti parancsnokság]
„18. Drávaiványi
IV.”
(5) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Siklós székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 26. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Siklós székhelyû körzeti parancsnokság]
„26. Garé
IV.”
(6) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Siklós székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Siklós székhelyû körzeti parancsnokság]
„35. Kákics
IV.”
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(7) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Siklós székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 73. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Siklós székhelyû körzeti parancsnokság]
„73. Sellye
IV.”
(8) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Siklós székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 74. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Siklós székhelyû körzeti parancsnokság]
„74. Siklós
IV.”
(9) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Szigetvár székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Szigetvár székhelyû körzeti parancsnokság]
„7. Bogdása
IV.”

2. §
(1) Az R. melléklete BÁCS-KISKUN MEGYE fejezetének Baja székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Baja székhelyû körzeti parancsnokság]
„2. Bácsbokod
IV.”
(2) Az R. melléklete BÁCS-KISKUN MEGYE fejezetének Baja székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Baja székhelyû körzeti parancsnokság]
„3. Bácsborsód
IV.”

3. §
Az R. melléklete GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE
fejezetének Gyõr székhelyû körzeti parancsnokság címe
alatt található felsorolás 86. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Gyõr székhelyû körzeti parancsnokság]
„86. Szilsárkány
II.”

4. §
Az R. melléklete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
fejezetének Komárom székhelyû körzeti parancsnokság címe
alatt található felsorolás 22. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Komárom székhelyû körzeti parancsnokság]
„22. Nagyigmánd
I.”
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5. §

(1) Az R. melléklete NÓGRÁD MEGYE fejezetének
Balassagyarmat székhelyû körzeti parancsnokság címe
alatt található felsorolás 27. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Balassagyarmat székhelyû körzeti parancsnokság]
„27. Ipolyszög
II.”
(2) Az R. melléklete NÓGRÁD MEGYE fejezetének
Salgótarján székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás az alábbi szerint módosul és egészül ki:
[Salgótarján székhelyû körzeti parancsnokság]
„64. Somoskõújfalu
I.”
(3) Az R. melléklete NÓGRÁD MEGYE fejezetének
Salgótarján székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 45. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Salgótarján székhelyû körzeti parancsnokság]
„45. Nagykeresztúr
IV.”
(4) Az R. melléklete NÓGRÁD MEGYE fejezetének
Salgótarján székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 49. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Salgótarján székhelyû körzeti parancsnokság]
„49. Rákóczibánya
IV.”
6. §
Az R. melléklete PEST MEGYE fejezetének Monor
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Monor székhelyû körzeti parancsnokság]
„9. Gyál
I.”
7. §
(1) Az R. melléklete TOLNA MEGYE fejezetének
Tamási székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található
felsorolás 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tamási székhelyû körzeti parancsnokság]
„2. Belecska
”
(2) Az R. melléklete TOLNA MEGYE fejezetének
Tamási székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található
felsorolás 43. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tamási székhelyû körzeti parancsnokság]
„43. Tolnanémedi
”
8. §
(1) Az R. melléklete VESZPRÉM MEGYE fejezetének
Ajka székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található
felsorolás 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ajka székhelyû körzeti parancsnokság]
„19. Devecser
II.”
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(2) Az R. melléklete VESZPRÉM MEGYE fejezetének
Ajka székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található
felsorolás 82. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ajka székhelyû körzeti parancsnokság]
„82. Ukk
II.”
9. §
(1) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„1. Alibánfa
”
(2) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„5. Bak
II.”
(3) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„9. Bocfölde
”
(4) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 36. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„36. Nagykapornak
II.”
(5) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 46. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„46. Orbányosfa
II.”
(6) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 47. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„47. Ormándlak
III.”
(7) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 69. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„69. Zalacséb
II.”
(8) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Lenti
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Lenti székhelyû körzeti parancsnokság]
„6. Becsehely
IV.”
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(9) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Lenti
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 34. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Lenti székhelyû körzeti parancsnokság]
„34. Lasztonya
IV.”
(10) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Lenti
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 38. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Lenti székhelyû körzeti parancsnokság]
„38. Letenye
IV.”
(11) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Lenti
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 45. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Lenti székhelyû körzeti parancsnokság]
„45. Molnári
IV.”
(12) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Lenti
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 46. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Lenti székhelyû körzeti parancsnokság]
„46. Murarátka
IV.”
(13) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Lenti
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található felsorolás 72. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Lenti székhelyû körzeti parancsnokság]
„72. Tótszerdahely
IV.”
(14) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének
Keszthely székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Keszthely székhelyû körzeti parancsnokság]
„35. Türje
”
(15) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének
Keszthely székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 43. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Keszthely székhelyû körzeti parancsnokság]
„43. Zalabér
II.”

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
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A pénzügyminiszter
6/2008. (III. 28.) PM
rendelete
a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény
végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet
módosításáról és egyes PM rendeletek hatályon kívül
helyezésérõl
A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 43. § a) pontjában, valamint az egyes jogszabályok
és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl
szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: VPr.) 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Vám- és Pénzügyõrség fõvámhivatalainak illetékessége – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével –
a következõk:]
„b) Fõvámhivatal Békéscsaba illetékessége kiterjed
Békés megye, illetõleg a 16. § (17) bekezdés c) pontja
tekintetében az egész ország közigazgatási területére,”
(2) A VPr. 16. § (17) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(17) A VPKr. 15. § (1) bekezdés l) pontja szerinti feladatok végrehajtására elsõfokú adóhatósági jogkörben
illetékes vámszervek a következõk:
a) Pest megye és Budapest közigazgatási területét kivéve a fõvámhivatalok,
b) Pest megye és Budapest közigazgatási területén
a Magánforgalmi Fõvámhivatal, a Buda-térségi Fõvámhivatal, a Dél-Pest térségi Fõvámhivatal és az Észak-Pest
térségi Fõvámhivatal,
c) a regisztrációs adó különös szabályok szerint történõ
megállapítása, beszedése és ellenõrzése tekintetében
Fõvámhivatal Békéscsaba.”
(3) A VPr. 2. számú mellékletében az 1. számú Repülõtéri Vámhivatal illetékességét meghatározó rendelkezés
helyébe az e rendelet melléklete lép.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

2. §

Bajnai Gordon s. k.,

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

(2) Az 1. § 2008. április 1-jén lép hatályba.
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(3) Hatályát veszti
a) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet,
b) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 1/1996. (I. 9.) PM rendelet,
c) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 17/1996. (VII. 15.) PM
rendelet,
d) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 18/1997. (V. 30.) PM
rendelet,
e) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 37/1997. (XII. 17.) PM
rendelet,
f) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 17/1999. (VIII. 18.) PM
rendelet,
g) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 9/2000. (III. 22.) PM rendelet,
h) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 29/2000. (VII. 24.) PM
rendelet,
i) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 51/2000. (XII. 26.) PM
rendelet,
j) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 32/2001. (IX. 14.) PM
rendelet,
k) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 52/2001. (XII. 22.) PM
rendelet,
l) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 15/2002. (III. 28.) PM
rendelet,
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m) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 20/2002. (V. 25.) PM
rendelet,
n) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 25/2002. (VII. 12.) PM
rendelet,
o) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM
rendelet módosításáról szóló 20/2002. (V. 25.) PM rendelet,
valamint a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 25/2002. (VII. 12.) PM rendelet módosításáról szóló 28/2002. (IX. 25.) PM rendelet,
p) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 46/2002. (XII. 28.) PM
rendelet,
q) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 7/2004. (II. 24.) PM rendelet,
r) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 22/2004. (IV. 22.) PM
rendelet,
s) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 22/2005. (VII. 11.) PM
rendelet,
t) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 6/2006. (II. 10.) PM rendelet,
u) a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.)
PM rendelet módosításáról szóló 23/2006. (IX. 27.) PM
rendelet.
(4) E rendelet 2008. április 2-án hatályát veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet a 6/2008. (III. 28.) PM rendelethez
[2. számú melléklet a 24/2004. (IV. 23.) PM rendelethez
Vám- és Pénzügyõrség budapesti és Pest megyei hivatalai]
„1. számú Repülõtéri
Vámhivatal

Illetékessége vámigazgatási ügyekben – az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével – a következõ helyekre
terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülõtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés,
Lõrinci út 59–61., helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43; illetve Airport City,
2220 Vecsés, helyrejzi szám: Vecsés 6030/9–12 területére.”
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A pénzügyminiszter
7/2008. (III. 28.) PM
rendelete
a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat
átcsoportosításának rendjérõl szóló
9/2006. (III. 23.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 51. §
(4) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat átcsoportosításának rendjérõl szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport
elõirányzatból (a továbbiakban: elõirányzat) jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához kapcsolódó
beruházása megvalósításához átcsoportosítást költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyház, egyéb egyházi jogi személy, valamint a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában megjelölt és kiemelkedõen közhasznú
szervezetként nyilvántartásba vett szervezet (a továbbiakban: kezdeményezõ) kezdeményezhet írásban, legkésõbb
az adott költségvetési év november 1. napjáig a pénzügyminiszternél.
(2) Egy kezdeményezésben egy – a kezdeményezõ alaptevékenységéhez kötõdõ – beruházás és az ahhoz kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosítási igény terjeszthetõ elõ.”
(2) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kezdeményezõnek a beruházás jellegébõl következõen a beruházási költségek, illetve az átcsoportosítási
igény meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumot
is csatolnia kell, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a
kezdeményezésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek.”

2. §
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
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„(2) A titkárság a kezdeményezés beérkezését követõen
haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az e rendeletben foglalt követelményeknek. A kezdeményezés
hiányos benyújtása esetén, vagy ha az 1. § (1) bekezdése
alapján a kezdeményezõ kezdeményezési jogosultsága
a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelmûen nem
állapítható meg, a titkárság a kezdeményezõt 8 napon
belül, írásban, egyszeri alkalommal – a hiányokra és a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett –
a felszólítás kézhezvételétõl számított megfelelõ, de legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra hívja
fel.
(3) Ha a kezdeményezõ a hiánypótlási felhívásnak határidõben nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti
azt, továbbá ha az állapítható meg, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezési jogosultsággal nem rendelkezik, a titkárság a kezdeményezést – a kezdeményezõ
egyidejû tájékoztatása mellett – törli a nyilvántartásból.”

3. §
Az R. 5. § (2) bekezdés e) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bizottság az elõirányzat terhére történõ átcsoportosítási igényt javaslatában akkor támogatja, ha folyamatban lévõ beruházás, illetve sürgõs, újonnan induló beruházás megvalósításához a finanszírozási igény elõre nem
tervezhetõ, váratlan esemény, illetve helyzet miatt következett be és forrás biztosítása]
„e) a kulturális – kivéve a hitéleti célokat szolgáló –, az
örökségvédelmi, a nevelési-oktatási, a sport-, a szociális,
a gyermek- és ifjúságvédelmi, illetve az egészségügyi
vagyon megõrzése
érdekében halaszthatatlanul szükséges.”

4. §
Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bizottság az elõirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslatát a fejezet felügyeletét ellátó szerv szakmai
álláspontjával együtt félévente legalább egy alkalommal
terjeszti a pénzügyminiszter elé. Az elsõ félévi utolsó
javaslattétel kizárólag az adott költségvetési év május 31.
napjáig hiánytalanul és a fejezet felügyeletét ellátó szerv
szakmai álláspontjával együtt beérkezett kezdeményezéseket érintheti, ideértve a (2) és (3) bekezdésben foglalt
eseteket is.”
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5. §

Az R. 7. §-a jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik, ezzel egyidejûleg a § a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 5–6. § szerinti bizottsági javaslattételben nem
vehet részt az, aki
a) a kezdeményezõvel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) a kezdeményezõ képviselõje, tagja, tisztségviselõje,
c) az a)–b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont].”
6. §
Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kezdeményezés – a 3. § (3) bekezdése kivételével – a tárgyévi elõirányzat teljes mértékû átcsoportosításáig, de legfeljebb az adott költségvetési év december 31.
napjáig szerepel a nyilvántartásban. A tárgyévi elõirányzat
teljes átcsoportosítása esetén a kezdeményezés nyilvántartásból való törlésérõl a titkárság 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kezdeményezõt.”
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit az
e rendelet hatálybalépését követõen elõterjesztett kezdeményezések esetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet 1–6. §-a a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet 2009. január 1-jén hatályát veszti.
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2. Az audiovizuális médiapolitikáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1076/2007.
(X. 1.) Korm. határozat hatályát veszti.
3. Ez a határozat 2008. április 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
15/2008. (III. 28.) ME
határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 57. §-ában foglalt jogkörömben,
a gazdasági és közlekedési miniszter javaslatára
Bóna Ákost, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
szakállamtitkárává
2008. március 25-ei hatállyal
kinevezem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1020/2008. (III. 28.) Korm.
határozata
az audiovizuális médiapolitikáért felelõs
kormánybiztos felmentésérõl
1. A Kormány dr. Sarkady Ildikót az audiovizuális
médiapolitikáért felelõs kormánybiztosi megbízatása alól
felmenti.

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
166/2008. (III. 26.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. B. magánszemély által benyújtott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
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Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti. A határozat ellen – a Magyar
Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az
Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani
az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest,
Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).
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érvényes ajánlásának megszerzése esetén a választáson ne
csak a pártok, hanem az Egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvényben foglaltak szerint nyilvántartásba vett bármelyik társadalmi szervezet állíthasson listát?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az
aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó
tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. március 4-én nyújtotta be aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e azzal, hogy a 2003. évi CXIII. törvény az
Európai Parlament tagjainak választásáról úgy módosuljon, hogy 20000 választópolgár aláírásával hitelesített

II.
A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla
u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.
fél évre: 13 230 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: .......................................................
......................................................................
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta
megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves
pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 faxszámán.
2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette
a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jogi Könyvesboltjában (1085
Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD
Tartalom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi
rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabályváltozások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft + áfa
171 600 Ft + áfa
216 000 Ft + áfa
351 000 Ft + áfa
459 000 Ft + áfa
780 000 Ft + áfa
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MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatásokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézkedések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közérdeklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelentetésére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdeklõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.
A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

***
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, közérdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigazgatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatokba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelkezésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltathat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.
A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

***
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY KözépKelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.
A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!
A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

fél évre
negyedévre

64 260 Ft
32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407
08.0929 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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