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II. rész JOGSZABÁLYOK

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 szolgál-
tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (8) bekezdés-
sel 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.”

2. §

Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, és a ha-
tálybalépését 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 fel-
hatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányá-
ról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének

b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §

Az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek vég-
zésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. ren-
delet (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 meghatá-
rozott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereske-
delmi tevékenység, valamint a csomagküldõ kereskede-
lem kivételével – nem kell alkalmazni azon kereskedelmi
tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmé-
ben nem szükséges üzlet.”

2. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A kereskedõ – a 7–9. és a 12. §-ban meghatározott
kivétellel – csak jogerõs határozattal, az 1. melléklet sze-
rint kiadott mûködési engedély (a továbbiakban: mûködési
engedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezd-
heti meg, illetve folytathatja tevékenységét.”

3. §

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 elekt-

ronikus levelezési címét,
g) telefonszámát,
h) az adatvédelmi nyilvántartási számát.
(2) A csomagküldõ kereskedõ, az (1) bekezdésben meg-

határozott 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 levél-
ben 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 cél-
jából mûködtetett helyiség kivételével” szövegrész, vala-
mint 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. tör-
vény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés j) pontjá-
ban 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 folyé-
kony hulladék kezelésére a települési önkormányzat
(a továbbiakban: önkormányzat) által szervezett hulladék-
kezelési közszolgáltatás díjának (a továbbiakban: közszol-
gáltatási 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 meghatá-
rozni. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatási díj egytényezõs vagy kéttényezõs díjként
határozható meg.

(3) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulá-
ciós séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs
sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszer-
tanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határoz-
ni és közzé kell tenni.

3. §

(1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy
a) a közszolgáltatást mûködtetõ szolgáltató hatékony

mûködéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordí-
tások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszt-
hetõ fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások
fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és

b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és leg-
kisebb 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 kapcsola-
tos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntar-
tással és karbantartással felmerülõ költségeket és ráfordí-
tásokat is;

b) a közszolgáltatás körében mûködtetett létesítmé-
nyek bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és
a harminc évig történõ monitorozásának a díjfizetési idõ-
szakra 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 kör-
nyezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében vég-
zett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége;

e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasz-
nálódásából eredõ, azok felújítását, pótlását, korszerûsíté-
sét, bõvítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfor-
dítások.

(3) Közszolgáltatási díjcsökkentõ tényezõként kell
figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez bizto-
sított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési,
illetõleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás tel-
jesítése folyamatában keletkezõ melléktermékek, így
különösen a hulladéklerakó gáz, komposzt, valamint a sze-
lektíven begyûjtött hulladékok hasznosításából vagy hasz-
nosítás 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, illet-
ve 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.

4. §

(1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó
nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell meg-
határozni.

(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 ártalmat-
lanításának,

b) a települési folyékony hulladék esetében a hulladék
begyûjtésének, szállításának és ártalmatlanításának, illet-
ve nem szennyvíztisztítóban történõ elhelyezés esetében
az utógondozásra és a monitorozásra is kiterjedõ
költségeit.

5. §

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megálla-
pítása érdekében díjkalkulációt készíteni. Ha a közszolgál-
tató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett
más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben
a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkal-
maznia kell.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

6. §

(1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási
díjat kell fizetnie annak, aki a Hgt. 20. § (1) bekezdése sze-
rint 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 megfize-
tését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötele-
zettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgál-
tató

a) a közszolgáltatást felajánlja, illetve
b) a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatási díjat az (1) bekezdés szerint köz-
szolgáltatási 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) A települési szilárd hulladék begyûjtésére szolgáló
zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejû-
leg jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségének meg-
fizetését is.

(5) A szelektív gyûjtésben részt vevõnek – a hulladék-
nak a begyûjtõhelyen (pl. hulladékgyûjtõ udvar, gyûjtõ-
sziget) történõ átadásáért – díj nem számítható fel.

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 mennyi-
ség hányadosaként kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti várható szolgáltatási
mennyiség a településen szolgáltatást igénybe vevõk szá-
mának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata.
A fajlagos hulladékmennyiség meghatározása az 5. § sze-
rinti 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 szor-
zata.

(4) Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürí-
tési szám és a tömegben vagy térfogatban meghatározott
hulladékmennyiség szorzata.

A kéttényezõs közszolgáltatási díj

8. §

(1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
kéttényezõs közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díj-
tételt 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 díjté-
telek 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) bekez-
dés c)–e) pontja szerinti költségek éves összegének az
ingatlanra számított része.

(5) Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) legfeljebb a köz-
szolgáltatási 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 meg-
határozott 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 köz-
szolgáltatás esetén az egységnyi díjtétel – a (3) bekezdés-
ben foglaltak kivételével –

a) az elszállításra kerülõ folyékony hulladék egységnyi
térfogatának kezelési díja, vagy

b) az ingatlanon keletkezõ folyékony hulladékmennyi-
ség egységnyi térfogatának, illetve külön jogszabály alap-
ján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztás esetében az
elszállításra kerülõ folyékony hulladék egységnyi térfoga-
tának kezelési díja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében szükséges az
ingatlanon keletkezõ folyékony hulladék mennyiségének
kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) víz-
mennyiséget kell alapul venni az egységnyi díjtétel meg-
állapításához.

(3) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisz-
títási 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 foglal-
tak alapján kell meghatározni a Kr. 2. §-ában meghatáro-
zott idõpontoktól kezdõdõen.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti folyékony hulla-
dék mennyiségének meghatározásánál nem vehetõ figye-
lembe:

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 meg-
hibásodása következtében a környezetben elszivárgott;

d) az év meghatározott idõszakában locsolási célú fel-
használásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem
lehet kevesebb, mint az adott idõszakhoz tartozó vízhasz-
nálat 10%-a;

e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközmû-szolgál-
tató és a -fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapo-
dása, illetõleg a víziközmû-szolgáltató hozzájárulása sze-
rint telepített mellékvízmérõn mért elkülönített locsolási
vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevé-
telére nem kerül sor.

(5) A fizetendõ közszolgáltatási díj:
a) az egységnyi díjtételnek, a szolgáltatási mennyiség-

nek, 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) pont-
jában 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 hulladék-
kezelési 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 meg-
állapításának 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 feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

1. §

A felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal kap-
csolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló
15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet 2. § (1) bekezdés felve-
zetõ 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.

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

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

kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az önkormányzati és területfej-
lesztési 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) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminisz-
ter, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi
miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljá-
ró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikéré-
sével – a következõket rendelem el:

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1. §

(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításai-
nak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a telepü-
lési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jogo-
sult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igény-
bejelentés (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 Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) által vezetett – Tárcaközi Bizottság javas-
lata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) dönt.

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei

2. §

(1) Az az önkormányzat nyújthat be pályázatot, amely
az alábbi feltételeknek megfelel:

a) a pályázat benyújtásának idõpontjában 2008. évre
elfogadott ivóvíz-, illetve csatornadíjakra vonatkozó hatá-
lyos 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 nyilat-
kozatban igazolja;

c) az állami támogatásban, közmûhitelben részesült
szennyvízközmû-beruházás esetén nem vállalt szerzõdé-

2612 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/52. szám



ses kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a ráfordítások
csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem
vesz igénybe, és az önkormányzat ezt az 1. számú mellék-
let szerinti nyilatkozatban igazolja;

d) területén a víziközmû, illetve a csatornamû üzemel-
tetését a támogatás igénylésének idõpontjában érvényes
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató
végzi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédel-
mi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez benyúj-
tott engedély iránti kérelmet és a víziközmû állami vagy
önkormányzati tulajdonba való mûszaki átadás-átvételérõl
szóló jegyzõkönyvének másolatát az önkormányzat a pá-
lyázatához csatolja;

e) az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számí-
tásánál 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 figye-
lembevételével meghaladja a nettó 247 Ft/m3 értéket, vagy

eb) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgálta-
tás – 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 meg-
haladja a nettó 818 Ft/m3 értéket.

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

(3) Fajlagos ráfordításnak minõsül az az egy m3 szolgál-
tatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 3. § (5) bekezdése és
a 2. számú melléklet szerinti adatlapokon elõírt szerkezet-
ben, 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 igényel-
hetõ támogatás, ha a díj – az összehasonlíthatóság érdeké-
ben – átszámításra került a fajlagos ráfordítások és a szol-
gáltatott mennyiség figyelembevételével, továbbá az át-
számítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.

(5) Többtényezõs díjak alkalmazása esetén a többténye-
zõs díjat az összehasonlíthatóság érdekében egyténye-
zõssé kell alakítani, az átalakítás módját részletes kalku-
lációkkal kell bemutatni.

(6) A szolgáltatást terhelõ áfát, valamint csatornaszol-
gáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat)
a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet
figyelembe venni.

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

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 csatorna-
mû esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és
településenként összesítve – a gesztor önkormányzat
nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot a pályázatban
részt vevõ önkormányzatok – megegyezés alapján – ma-
guk jelölik ki. A pályázatban részt vevõ települések önkor-
mányzatát a szolgáltató elõzetesen tájékoztatja a támoga-
tási igények benyújtásához szükséges adatokról, illetve
kalkulációkról. A pályázatban részt vevõ valamennyi
önkormányzatnak meg kell felelnie a 2. § (1) bekezdésé-
ben 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 nyi-
latkozatot.

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

(4) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes
támogatási igény, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó
támogatási igény esetén a szolgáltató – vagy a társszolgál-
tató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adato-
kat és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani.

(5) A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szüksé-
ges – a 2. számú melléklet 1–4. pontjainak megfelelõ –
adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi
Értesítõben tájékoztatóként teszi közzé, valamint letölt-
hetõk a www.kvvm.hu honlapról.

4. §

(1) A pályázatokat három eredeti példányban 2008. áp-
rilis 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, vala-
mint a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok központi költségvetési kapcsolatokból szárma-
zó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerûsé-
gének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM ren-
delet figyelembevételével megvizsgálja, hogy az önkor-
mányzat pályázatában szereplõ adatok megfelelnek-e
a 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek,
illetve a pályázó az elõírt dokumentumokat, nyilatkoza-
tokat csatolta-e.

(3) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon
belüli hiánypótlásra szólítja fel.

(4) Ha a pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejár-
tát követõen kerül benyújtásra az Igazgatósághoz, illetve
az e rendelet szerinti formai követelményeknek a hiány-
pótlást követõen sem felel meg, a támogatási igény nem
kerül befogadásra. Errõl az Igazgatóság a pályázót értesíti.

(5) Az Igazgatóság a hiánypótlást követõen a határidõ-
ben benyújtott és a formai követelményeknek megfelelõ
pályázatokat 2008. április 18-ig, két példányban továbbít-
ja a Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai

5. §

(1) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása
során figyelembe veszi, hogy a támogatást igénylõ önkor-
mányzatok területén mûködõ szolgáltatók fajlagos ráfor-
dításainak kalkulációja összhangban van-e az árak meg-
állapításáról szóló törvény, illetve a számvitelrõl szóló tör-
vény 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 növeke-
dése 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 díjmegállapí-
tásban értékcsökkenés címén elfogadott, illetve a bérleti
díjból a víziközmû fenntartására fordított – mértéket, illet-
ve mértékének 130 Ft/m3 feletti része nem támogatható,

c) a személyi jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ
évben elismerthez képest legfeljebb 6%, a 2006. évi tény-
leges értékhez viszonyítva legfeljebb 13% lehet,

d) az anyag, illetve anyagjellegû ráfordítások növeke-
dése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 5,5%,
a 2006. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 12%
lehet,

e) az energiaköltségek növekedése az elõzõ évben elis-
merthez 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 csökken-
tésre 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 meg-
határozott küszöbértéket eléri-e; ha ez nem teljesül, a fajla-
gos 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) bekezdés-
ben foglaltaknak, a pályázónak részletes szöveges indoko-
lást kell benyújtani. A szöveges indoklásban foglaltakat
a Tárcaközi Bizottság valamennyi pályázat esetében alkal-
mazott egységes szempontrendszer alapján mérlegeli és
tesz javaslatot a támogatás mértékére.

(4) A Tárcaközi Bizottság a beérkezett pályázatok meg-
vizsgálása után tesz javaslatot a lakossági ivóvíz- és csa-
tornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának oda-
ítélésénél figyelembe vehetõ tényleges küszöbértékekre,
amelyek nem lehetnek alacsonyabbak, mint a 2. § (1) be-
kezdés 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 megvalósí-
tási 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 önkor-
mányzat, 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 ráfor-
dításainak csökkentésére használhatja fel. Az önkormány-
zat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében a
gesztor önkormányzat a hozzá megérkezett teljes támoga-
tási 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 kötele-
zettség terhe mellett – kell számot adnia az önkormányzat-
nak, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetén a gesz-
tor önkormányzatnak.

(6) Az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfor-
dítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az
elszámolásban szereplõ adatok alapján számított támo-
gatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétõl,
a különbözetet az önkormányzat, illetve gesztor önkor-
mányzat pályázata esetén a gesztor önkormányzat vissza-
fizeti.

(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 letölt-
hetõk 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 pél-
dányát – a beérkezéstõl számított 30 napon belül – továb-
bítja a Minisztériumhoz.

(9) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az önkor-
mányzatnak, gesztor önkormányzat pályázata esetén a
gesztor önkormányzatnak 2009. július 15-ig kell vissza-
fizetnie. A visszafizetésre az Áht. szabályait kell alkal-
mazni.

(10) Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat
pályázata esetén a gesztor önkormányzat a 2009. évi zár-
számadás keretében és rendje szerint beszámol a támoga-
tás felhasználásáról.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezése

7. §

(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybe-
jelentést benyújtani azok az önkormányzatok jogosultak,
amelyeket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) határozatban kötele-
zett arra, hogy a településen élõk részére az egészséges
ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tar-
tálykocsis 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) bekez-
dés szerint jogosult önkormányzat számítja ki a 3. számú
mellékletben foglaltak szerint.

(3) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szol-
gáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváha-
gyott számlák alapján – az Igazgatóság útján – az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól 2008. má-
jus 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 önkormány-
zat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a (2) be-
kezdésnek megfelelõen lett-e kiszámítva, valamint az elõ-
írt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.

(6) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiány-
pótlásra 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 kiuta-
lásra az önkormányzatok részére.

Átmeneti és záró rendelkezések

8. §

A 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támo-
gatás 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 támo-
gatással 2008. június 30-ig kell elszámolni, a jogosulat-
lanul 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 feltéte-
leirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideig-
lenes 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 igény-
lésének 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 határo-
zatot 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, pót-
lására, 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 tudomá-
sul 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 szere-
pel, hogy öt éven belül a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkor-
mányzat.

.........................................., .......... 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 meghatal-
mazzuk.

.........................................., .......... 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 követ-
kezõ képlettel kell kiszámítani:

T = Szv–Kv,

ahol:
T = támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthetõ fajla-

gos 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.
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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. pontjá-
ban 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 pénzügy-
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben – a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségve-
tési Tv.) 5. számú mellékletének 12. pontjában foglalt elõ-
irányzat az önkormányzatok és jogi személyiségû társulá-
saik fejlesztési célú európai uniós pályázataihoz szükséges
saját forrás kiegészítéséhez nyújt támogatást (a továbbiak-
ban: EU Önerõ Alap támogatás).

Fogalomrendszer

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) fejlesztési célú pályázat: felhalmozási tevékenység

támogatására irányuló pályázat, amely új vagy a korábbi-
nál mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi esz-
közök létrehozására irányul, vagy a meglévõ tárgyi eszkö-
zök mûszaki, technikai paramétereinek korszerûsítését
valósítja meg;

b) uniós támogatási szerzõdés: a megítélt uniós támo-
gatásról szóló, az érintett felek által aláírt támogatási szer-
zõdés;

c) települési önkormányzatok társulásai:
ca) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmû-

ködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiak-
ban: 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 továbbiak-
ban: Ktt.) szerint megalakult többcélú kistérségi társulás
(a továbbiakban: kistérségi társulás);

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 költ-
ségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazása alapján a pol-
gármester nyilatkozatával, kistérségi társulás esetén a tár-
sulási tanács határozatával jóváhagyott forrás; a ca) pont
szerinti társulások esetén a saját forrás a társulás tagönkor-
mányzatai által a megvalósítani tervezett fejlesztésre kép-
viselõ-testületi határozattal jóváhagyott, illetõleg a kép-
viselõ-testület költségvetési rendeletébe foglalt felhatal-
mazása alapján a polgármester nyilatkozatával jóváha-
gyott forrás. A lakossági hozzájárulás, az egyéb szerveze-
tek 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 sze-
rinti célok megvalósítása érdekében elnyert uniós támoga-
tásokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészíté-
séhez.

(2) Az 1. § szerinti elõirányzat szolgál a korábbi évek-
ben jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatások pénzügyi
fedezetéül is.

(3) 2008. évben új EU Önerõ Alap támogatási igény
a) a „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt pro-

jekt,
b) a Környezet és Energia Operatív Program keretében

megvalósuló ivóvízminõség javítás,
c) az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre

ütemezett projektek elõkészítésének költségvetési támo-
gatásáról 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 fej-
lesztése
célokhoz elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészíté-
séhez nyújtható be.

(4) A (3) bekezdés d) pontja szerinti fejlesztések tekin-
tetében EU Önerõ Alap támogatásban részesülõk a projekt
megvalósítása során a felmerülõ, elõre nem látható
vis maior események (elsõsorban a megelõzõ régészeti fel-
tárási munkákra külön jogszabály alapján betervezett költ-
ségek és az ezt jelentõsen meghaladó tényleges költségek
különbözete, az utak kivitelezése során hirtelen bekövet-
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kezõ, a megvalósítást közvetlenül és súlyosan veszélyez-
tetõ 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 szem-
pontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegy-
zékérõl 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 kedvezmé-
nyezett kistérségek területén lévõ települések;

c) a többcélú kistérségi társulások
ca) az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére,

illetve
cb) azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szüksé-

ges saját forráshoz
igényelhetnek támogatást, amely a kistérségi társulás
vagyonának gyarapodását szolgálja, és amellyel a kistér-
ségi társulás valamennyi tagja egyetért;

d) a Ttv. szerinti társulások, amelyek támogatást kizá-
rólag az a) vagy b) pont szerinti feltételeknek megfelelõ
tagjaik által – az uniós támogatási szerzõdés szerint – vál-
lalt saját forrás alapján igényelhetnek; továbbá

e) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) be-
kezdés a) pont szerinti kiemelt projekt részprojektjeinek
megvalósításához; és

f) azon önkormányzat, amely a (3) bekezdés a) pontja
szerinti kiemelt projekt részprojektjeinek megvalósítá-
sához saját forrást biztosít.
[Az a)–f) pontok szerinti igénylõk a továbbiakban együtte-
sen: 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 mûsza-
ki-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 támoga-
tást 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 összkölt-
ségének, 34,6 milliárd forintnak legfeljebb az 5%-a.

(2) Az EU Önerõ Alap támogatás mértéke nem halad-
hatja 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 önkor-
mányzati tulajdonú belterületi és külterületi közutak és ke-
rékpárutak fejlesztésére irányuló pályázat esetén a fejlesz-
tés uniós támogatásának százalékos mértékén felül legfel-
jebb 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 pályáza-
tok esetében a jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatás
pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg.
Ettõl eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha a fejlesz-
tés több település részvételével valósul meg, valamint
a fejlesztés célja és a térség jellemzõi alapján indokolt.
Ekkor e határ településenként legfeljebb 250 millió forint-
tal 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-testület-

nek vagy közgyûlésnek az uniós pályázat megvalósításá-
hoz 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 tár-
sulási tanács határozatának hitelesített kivonatát, a Ttv.
szerinti társulás esetén valamennyi, a pályázatban részt
vevõ önkormányzat esetében a saját forrás vállalását tanú-
sító hitelesített határozati kivonatát vagy a képviselõ-tes-
tület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatal-
mazása alapján a polgármester nyilatkozatát,

c) települési önkormányzatok társulása esetén a társu-
lási megállapodást,

d) az e rendelet mellékleteit képezõ – a 3. §-ban foglal-
tak figyelembevételével – pontosan és hiánytalanul kitöl-
tött adatlapokat,

e) a 3. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás
iránti pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a víziközmû
társulat megalakulásáról szóló alakuló közgyûlési jegyzõ-
könyvet,

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 üte-

mezését,
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 csa-
tolandó társulási megállapodás tartalmazza a vonatkozó
külön jogszabályokban elõírtak mellett

a) a vállalt költségviselés nem teljesítésének következ-
ményeit,

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 pro-
jekt megvalósításában részt vevõ Pályázóknak az (1) be-
kezdés 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 Állam-
kincstár 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, kistér-
ségi társulás esetén a munkaszervezet vezetõje hitelesíti.

(3) Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázatot, és – hiá-
nyosság 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 kézhezvételé-
tõl 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

tájékoztatásának becsatolásával – egy eredeti és egy hite-
les másolati példányban 5 napon belül megküldi az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiak-
ban: 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 na-
pon belül dönt.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
a támogatási döntésnél elõnyben részesítheti

a) a települési önkormányzatok társulásainak pályáza-
tát, valamint

b) a „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt pro-
jekthez 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 sze-
replõ adatok, valamint a becsatolt dokumentumok hiányo-
sak, hibásak,

f) az elnyert EU támogatásra kiírt pályázathoz szüksé-
ges saját forrás finanszírozására vonatkozó elõírások azt
nem teszik lehetõvé,

g) a pályázatban foglalt adatok nem egyeznek meg az
uniós támogatási szerzõdés pénzügyi-mûszaki adataival.

9. §

(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 számí-
tott, a Pályázó költségvetésében vállalt saját forrás összege
képezi.

(2) Az EU Önerõ Alap Támogatási Szerzõdésben a
támogatás százalékos mértéke, összege és ütemezése – ki-
véve a „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt pro-
jekthez kapcsolódó pályázatokat – az uniós támogatási
szerzõdésben foglalt adatok alapján kerül rögzítésre.

(3) Amennyiben az uniós támogatási szerzõdésben nem
forintban, hanem euróban jelennek meg a finanszírozás-
hoz szükséges források, és az átváltás árfolyamáról nem
rendelkeznek a dokumentumok, akkor 248 Ft/euró átváltá-
si mértékkel történik a forint összegek meghatározása, és
képezik a további számítások alapját.

Támogatási szerzõdés megkötése,
szerzõdéskötési feltételek

10. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának fel-
tételeit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter és
a Pályázó támogatási szerzõdésben rögzíti.

(2) A támogatási szerzõdés önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter által aláírt 4 példányát az ÖTM a Pályá-
zónak megküldi, aki egyetértése esetén a támogatási szer-
zõdés 3 példányát legkésõbb a kézhezvételtõl számított
30 napon belül az arra jogosult aláírásával ellátva vissza-
küldi 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,

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 felté-

teleit,
e) a Pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy

részbeni teljesítése esetén irányadó, e rendelet 13–14. §-a
szerinti jogkövetkezményeket.

A támogatás folyósítása

12. §

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

(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. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás jogtalan felhasználá-
sának minõsül, ha

a) a Pályázó a támogatás igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott,

b) a Pályázó az EU Önerõ Alap támogatását nem a tá-
mogatási szerzõdésben rögzített támogatási célra és felté-
teleknek 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 támoga-
tást vissza kell fizetnie, az EU Önerõ Alap támogatás ará-
nyos részérõl is köteles lemondani és a támogatást a köz-
ponti 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 be-
vételként 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) visszafize-
tési kötelezettsége keletkezik.

(4) Amennyiben az EU Önerõ Alap támogatási szerzõ-
désben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tar-
tós akadályba ütközik, valamint ha a szerzõdést érintõ ada-
tok 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 körülmények-
nek megfelelõen módosítaniuk kell.

14. §

(1) A Pályázó a 13. § alapján megállapított jogtalan fel-
használás esetén a támogatást köteles haladéktalanul
visszafizetni a központi költségvetésbe.

(2) Az (1) bekezdés alapján visszafizetendõ támogatás
után a Pályázó a jegybanki alapkamat kétszeresének meg-
felelõ mértékû kamatot köteles fizetni a jogtalan igénybe-
vétel 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 igény-
bevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát kell érteni.

Ellenõrzés, monitoring

15. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben foglal-
tak teljesítését jogszabályban erre feljogosított szervek
ellenõrzik.

(2) A Pályázó köteles
a) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználását – szám-

lákkal és az egyéb szükséges dokumentumokkal alátá-
masztva – elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az
ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellen-
õrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a
kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani,

b) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásáról tárgy-
év december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszám-
adás keretében és annak rendje szerint elszámolni. Az év
végi elszámolás szabályszerûségének felülvizsgálatára az
Áht. 64/D. §-ában foglaltak az irányadók.

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 önkor-
mányzati saját forrás kiegészítése 2007. évi támogatásá-
nak 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 meghatáro-
zott 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
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I. Pályázó adatai:

1. Önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:

2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) neve:

3. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás
elérhet sége:

Fax:
Tel.:
e-mail:

4. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás
adószáma:

5. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás 
törzsszáma:

6. Az EU Öner  Alap igénylést el készít  személy(ek) neve:
7. Az EU Öner  Alap igénylést el készít  személy(ek) telefonszáma:

8. Az EU Öner  Alap igénylést el készít  személy(ek) e-mail címe:

II. A támogatandó feladat megjelölése:

1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése:

3. Az uniós támogatási szerz dés megkötésére jogosult szervezet 
megnevezése:

4. Az uniós támogatási szerz dés azonosítója:

5. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerz désben megjelölt 
megnevezése:

6. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt 
m szaki tartalomnak megfelel en!):

III. Nyilatkozatok:

………………………………………………………………

az önkormányzatot/Társulást képvisel  aláírása

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

  * A jogi személyiség  társulásnak a 2. számú mellékletét is ki kell töltenie!

** Nem többcélú kistérségi társulás esetében a Székhely önkormányzat polgármesterének megnevezése szükséges.

Adatlap
 EU Öner  Alap igényléséhez* 

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.



2. számú melléklet a 16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
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Sor-
szám

Ksh.
kód

Önkormányzat
neve

A jogosult 
önkormány-

zatra jutó 
összes saját

 forrás
(forint)

EU Öner  Alap 
támogatás

maximális mértéke a 
4. § -ban foglaltak 

szerint
(%-ban)

Önkormány-
zatra jutó 
maximális
EU Öner

Alap
támogatás

(forint)

Sor-
szám

Ksh.
kód

Önkormányzat
neve

A jogosult 
önkormány-

zatra jutó 
összes saját

 forrás
(forint)

EU Öner  Alap 
támogatás maximális 
mértéke a 4. § -ban 

foglaltak szerint 
(%-ban)

Önkormány-
zatra jutó 
maximális
EU Öner

Alap
támogatás

(forint)

  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. 87.

45.

A Pályázó Társulás adatai

Saját forrás mindösszesen:
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EU Öner  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 Öner  Alapból maximálisan igényelhet
támogatás összege:

A Pályázó által igényelt EU Öner  Alap támogatás 
összege:

Összege

* Lakossági hozzájárulás esetében csatolni kell az ennek igazolására szolgáló dokumentumot.

A Pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai

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

Megnevezés

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

az önkormányzatot/Társulást képvisel  aláírása

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.



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 önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a pénzügy-
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában megálla-
pított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben – a következõket rendelem el:

1. §

A központi költségvetés eseti jelleggel, pótlólagos,
vissza nem térítendõ állami támogatást nyújt a helyi ön-
kormányzat útján az e rendeletben meghatározottak sze-
rint, a 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk enyhítésére
a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkí-
vüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év elsõ
hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz miatt keletke-
zett károk enyhítésérõl szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekez-
dése szerinti célból, az e rendelet 2. §-a szerinti keret-
összegben.

2. §

Az e rendelet szerinti támogatás forrása a Magyar Köz-
társaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) „A helyi önkor-
mányzatok által felhasználható központosított elõirány-
zatok” címû 5. számú mellékletének 24. pontjában megha-
tározott 1,1 milliárd forint, amely a Kvtv. 1. számú mellék-
lete 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) bekez-
dését, valamint 12. §-át kell az e rendeletben meghatáro-
zott feltételekkel alkalmazni.

4. §

Az e rendelet szerinti támogatást az a természetes sze-
mély veheti igénybe, aki

a) a Korm. rendelet – e rendelet 3. §-ában hivatkozott –
támogatási feltételeinek e rendelet hatálybalépésének nap-
ján is megfelel;

b) a Korm. rendelet szerinti támogatást a 2006. évben
azért nem vette igénybe, mert nem vállalta, hogy a támoga-
tásból helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra a támo-
gatási összeg erejéig a Magyar Állam javára tíz évre jelzá-
logjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat
jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba;

c) esetében a kárfelmérés 2006. június 14-ig megtör-
tént úgy, hogy a lakóingatlanban keletkezett kárt a helyi
önkormányzat a kárfelméréssel egyidejûleg nyilvántartás-
ba vette és errõl tájékoztatta a helyreállításban és újjáépí-
tésben közremûködõ megyei, illetve központi közigazga-
tási szerveket; valamint

d) a károsodott ingatlanát önerõbõl teljesen vagy rész-
legesen helyreállította, újjáépítette vagy másikat vásárolt,
avagy ezek hiányában az ingatlan a káresemény óta válto-
zatlan mûszaki állapotban van.

5. §

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

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 álla-
pot az irányadó.

7. §

Az e rendelet hatálybalépésekor már befejezett helyre-
állítás, újjáépítés vagy másik ingatlan már megtörtént vá-
sárlása esetén kizárólag számla vagy az ingatlanvásárlás-
ról szóló adásvételi szerzõdés és vételár-átvételi elismer-
vény, banki átutalási igazolás csatolását követõen nyújt-
ható támogatás a jogosult részére.
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8. §

Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételének lehe-
tõségérõl a káresemény helye szerint illetékes települési
jegyzõ (a továbbiakban: jegyzõ) tájékoztatja a jogosulta-
kat 2008. május 5-ig. Amennyiben a tájékoztatás szemé-
lyesen történik, annak tudomásulvételét a jogosult aláírá-
sával tanúsítja a jegyzõ által vezetett iraton.

9. §

(1) A jogosultak a jegyzõ által részükre nyújtott tájékoz-
tatást követõen, legkésõbb 2008. május 19-ig jelentik be
támogatás iránti kárigényüket a jegyzõnek. E határidõ el-
mulasztása 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 részle-
gesen helyreállította, újjáépítette vagy másikat vásárolt,
avagy ezek hiányában az ingatlana a káresemény óta válto-
zatlan 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 szerzõdéskö-
tés, vagy az tíz éven belül a jogosult felmondásából vagy a
díj nem fizetésébõl eredõen megszûnik, a támogatást a jo-
gosult köteles az önkormányzat útján idõarányosan vissza-
fizetni a központi költségvetés számára.

11. §

(1) A károsultak támogatásához szükséges települési
keretösszeget a jegyzõ 2008. június 2-ig igényelheti a ren-
delet melléklete szerinti adatlapon a Magyar Államkincs-
tár Regionális Igazgatóságának illetékes megyei szerveze-
ti egységén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. Az
adatlapot – az Igazgatóságnak történõ továbbítással egy-
idejûleg – a jegyzõ tájékoztatásul a megyei újjáépítési bi-
zottság részére is megküldi.

(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(a továbbiakban: OKF) illetékes megyei katasztrófavédel-
mi igazgatósága közremûködésével tájékoztatja az Igaz-
gatóságot a pótlólag felmért jogosultakra vonatkozó, elõ-
zetesen számított települési keretösszegekrõl. Az Igazga-
tóság – az OKF tájékoztatása alapján – felülvizsgálja a
jegyzõ által összeállított önkormányzati igényt, és a tele-
pülési keretösszegekre vonatkozó javaslatát 2008. június

16-ig továbbítja az önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszternek.

(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 ren-
deltetésszerû felhasználásáról 2008. december 31-ig, a
13. § (1) bekezdésében meghatározott esetben 2009. de-
cember 31-ig a zárszámadás keretében és rendje szerint
számol el.

13. §

(1) A támogatásban részesült jogosult – a 7. §-ban meg-
határozott kivétellel – az ingatlan teljes helyreállítását, új-
jáépítését vagy a vásárolt másik ingatlan vételárának ki-
egyenlítését követõ harminc napon belül, legkésõbb 2009.
június 30-ig számol el a jegyzõnek a támogatás felhaszná-
lásáról számla, vagy ingatlanvásárlás esetén adásvételi
szerzõdés és vételár-átvételi elismervény, banki átutalási
igazolás csatolásával.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben megha-
tározott határidõig nem számol el a jegyzõnek, vagy a
jegyzõ a helyszíni ellenõrzés során jogosulatlan igénybe-
vételt állapít meg, a jogosult a támogatást vagy annak jo-
gosulatlanul igénybe vett részét köteles visszafizetni a he-
lyi önkormányzatnak.

14. §

A jegyzõ a támogatás felhasználásáról támogatottan-
ként tételes elszámolást nyújt be a megyei újjáépítési bi-
zottságnak 2008. december 15-ig, a 2009. évre áthúzódó
helyreállítási, újjáépítési munkák, vagy azok helyett másik
ingatlan vásárlása esetén 2009. július 31-ig. A megyei új-
jáépítési bizottság a jóváhagyott elszámolást tájékoztatá-
sul 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 A 2006. június 14-ig elvégzett
kárfelmérés alapján a kár becsült

értéke
(ezer forint)

Igényelt
támogatás

(ezer forint)
Megjegyzéshelyreállítható helyreállítása megtörtént

igen nem igen nem részben

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 önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl 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 feladat-
körében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésé-
vel – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költség-
vetési 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).

A körjegyzõség tárgyi feltételeinek javítása

2. §

E támogatásra pályázhat a költségvetési törvény 3. szá-
mú mellékletének 3. b) pontja szerint ösztönzõ hozzájáru-
lásban részesülõ, 2007. vagy 2008. évben újonnan alakuló,

vagy új taggal bõvülõ körjegyzõség székhelye szerinti ön-
kormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a körjegyzõ-
ség hivatalának tárgyi feltételeinek javításához, külö-
nösen:

a) számítógépállomány-korszerûsítéshez,
b) körjegyzõség feladatkörébe tartozó adminisztrációs,

hatósági feladatokhoz szükséges infrastruktúra kialakítá-
sához, továbbá

c) körjegyzõség hivatalának bõvítéséhez, korszerûsíté-
séhez, valamint a hivatali feladat ellátásához szükséges
épület vásárlásához.

3. §

(1) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mér-
téke:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegy-
zékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R1) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, és/vagy az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliség-
gel sújtott Önkormányzatok esetében a fejlesztéshez szük-
séges összeg 90%-a,

b) az a) ponthoz nem tartozó Önkormányzatok eseté-
ben a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a lehet.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, 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 pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot,

valamint a 4. számú melléklet szerinti összesítõt,
b) a körjegyzõség megalakulásáról szóló együttes kép-

viselõ-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 kép-
viselõ-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 tagin-
tézményét is) fenntartó – a helyi önkormányzatok társulá-
sairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. tör-
vény 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi tár-
sulás 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 támoga-
tása fejezet, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontjában foglalt
feltételeknek.

(2) Támogatás az (1) bekezdésnek megfelelõ általános
iskola esetében az iskolaépülettel kapcsolatos korszerûsí-
tésre igényelhetõ.

6. §

(1) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mér-
téke:

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 önkor-
mányzata,

ab) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2)
2. számú melléklete alapján a területfejlesztés szempont-
jából 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 orszá-
gos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott településen létrejött intézményi társulás székhely
önkormányzata,

bb) az R2 2. számú melléklete alapján a területfejlesz-
tés szempontjából hátrányos helyzetû, valamint a 3. számú
mellékletében felsorolt kistérségben létrejött Társulás.

c) Az a) és a b) ponthoz nem tartozók esetében a meg-
valósítandó célhoz szükséges összeg 70%-a lehet.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, maximális összege intézményenként 20 millió forint.

(3) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézményi társulásban, illetve a Társulás közok-
tatási feladat-ellátásában részt vevõ települések száma és
azok lakosságszáma,

b) a közoktatási intézmény székhelye szerinti kistér-
ségben megalakult Társulás rendelkezik-e önálló intézke-
dési tervvel – amely a közoktatási feladatok ellátásában
részt vevõ önkormányzatok településenkénti bontásában
tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési
tervnek tartalmaznia kell –, illetve vállalja annak elkészí-
tését 2008. szeptember 1-jéig,

c) az intézményi társulás, illetve a Társulás által fenn-
tartott intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcso-
latos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása, mûköd-
tetési költségek és azok alakulása, terveznek-e további
intézmény-racionalizálást).

(4) A támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
azon intézményi társulások, Társulások, amelyek intézmé-
nyében:

a) elemi infrastrukturális beruházásokat valósítanak
meg (pl. vizesblokk kialakítása, egyedi fûtési módok fel-
számolása, épület-rekonstrukció),

b) a pályázattal megvalósítandó célok összhangban
vannak a közoktatási intézkedési tervvel.

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 nyilatko-
zatát arra vonatkozóan, hogy vállalja annak elkészítését
2008. szeptember 1-jéig,

c) a székhely önkormányzat vagy Társulás önerõ bizto-
sításáról szóló képviselõ-testületi vagy tanácsi határozatát,
illetõleg a képviselõ-testület költségvetési rendeletébe
vagy határozatába foglalt felhatalmazás alapján a polgár-
mester 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 sze-
replõ kistérségben megalakult Társulások.

(2) Az elõirányzatból csak azon intézménybe bejáró
gyermekek utaztatására szolgáló közösségi busz beszerzé-
se támogatható, amely intézmény megfelel a költségvetési
törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társu-
lások támogatása fejezet, Kiegészítõ szabályok 2.1. pont-
jában meghatározott átlaglétszám feltételeknek.

9. §

(1) A Társulások a támogatást közösségi busz beszerzé-
sére 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 alkal-
mas.

10. §

(1) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mér-
téke:

a) az R2 2. számú melléklete alapján a területfejlesztés
szempontjából leghátrányosabb helyzetû kistérségben lét-
rejött 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 támoga-
tás, maximális összege 30 millió forint.

(3) A támogatási összeg meghatározása az alábbi szem-
pontok figyelembevételével történik:

a) a Társulás feladat-ellátásában részt vevõ települések
száma és azok lakosságszáma,

b) a közoktatási intézményi társulások, illetve a Társu-
lás 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 – elsõsor-
ban szociális vagy gyermekjóléti, egészségügyi, illetve
mozgókönyvtári célokra hasznosítják,

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 alátá-

masztja, hogy a beszerezni kívánt közösségi busz férõ-
helyeinek száma összhangban van a közoktatási intézmé-
nyi társulások által fenntartott intézmény(ek)be bejáró
gyermekek/tanulók számával, továbbá bemutatja az egyéb
szolgáltatási célok esetében az igénylõk számát, az igény-
bevétel gyakoriságát, valamint az üzemeltetés módját és
költségtervét,

c) az önerõ biztosításáról szóló társulási tanácsi határo-
zatot, illetõleg a társulási tanács költségvetési határozatá-
ba foglalt felhatalmazás alapján az elnök nyilatkozatát
a jóváhagyott forrásról,

d) a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosí-
tásáról szóló nyilatkozatot.

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 államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján e rendelet alapul-
vételével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántar-
tása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi
szempontból megvizsgálja és szükség esetén, jogszabály-
ban meghatározott rövid határidõ kitûzésével hiánypótlás-
ra, módosításra hívja fel az önkormányzatot. Amennyiben
a pályázó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem meg-
felelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a pályázatot nem
továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
tériumnak (a továbbiakban: ÖTM) és errõl értesíti a pályá-
zót.

(3) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igaz-
gatóság – véleménye csatolásával – 2008. május 21-ig
továbbítja az ÖTM részére. Amennyiben az ÖTM a pályá-
zatok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve doku-
mentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pá-
lyázók – 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 Okta-
tási és Kulturális Minisztérium, és a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium 1-1 képviselõjébõl, valamint az orszá-
gos 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 nyilvános-
ságra kell hozni.

Támogatási szerzõdés megkötése,
szerzõdéskötési feltételek

14. §

(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
a nyertes pályázóval (a továbbiakban: Támogatott) támo-
gatási célonként 2008. július 15-éig támogatási szerzõdést
köt. E határidõnek a Támogatott hibájából történõ elmu-
lasztása jogvesztõ.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
– a pályázatban megjelölt mûszaki tartalom egyidejû csök-
kentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegû
támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a
támogatási szerzõdés megkötése elõtt az érintett önkor-
mányzattal, illetve Társulással egyeztetni szükséges.

(3) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalom-
mal 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

16. §

(1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és fele-
lõs annak jogszerû felhasználásáért.

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

gessé, és az abból származó ellenértéket a Támogatott a tá-
mogatási szerzõdésben meghatározott feladatokra fordítja.

(3) A támogatás felhasználására az államháztartás mûkö-
dési 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 támo-
gatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a központi
költségvetésbe.

(2) A támogatást – a támogatási szerzõdésben foglaltak-
nak 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 támoga-
tásban részesül, úgy az e rendelet alapján benyújtott pályá-
zatát 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 jogtala-
nul 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. jú-
lius 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.

Ellenõrzés, monitoring

19. §

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

Záró rendelkezés

20. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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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

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)

sorszáma megnevezése

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 eszközök-
kel:

Dátum:

P. H.
........................................................ ........................................................

jegyzõ polgármester

Ügyintézõ:
Telefonja:



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 önkor-
mányzat és a további önkormány-

zatok 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 tagintéz-

ménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagin-
tézménye tárgyi feltételeinek javítá-
sához 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 önkor-
mányzat és a további önkormány-

zatok 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 tagintéz-

ménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagin-
tézménye tárgyi feltételeinek javítá-
sához igényelt támogatás összege

(forintban)

Intézmény székhelye szerinti
önkormányzat

1. tagönkormányzat

2. tagönkormányzat

3. tagönkormányzat

4. tagönkormányzat

5. tagönkormányzat

6. tagönkormányzat

7. tagönkormányzat

8. tagönkormányzat
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Intézmény székhelye szerinti önkor-
mányzat és a további önkormány-

zatok 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 tagintéz-

ménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagin-
tézménye tárgyi feltételeinek javítá-
sához 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 önkor-
mányzat és a további önkormány-

zatok 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 tagintéz-

ménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagin-
tézménye tárgyi feltételeinek javítá-
sához 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:

3. b) A 3. intézményhez igényelt támogatás céljának bemutatása
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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 meg-
felel/megfelelnek a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támoga-
tása jogcím, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek

Dátum:

P. H.

........................................................ ........................................................
jegyzõ polgármester

munkaszervezet vezetõje 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 szük-

séges bemutatni.]

Ezúton nyilatkozom, hogy a Társulás vállalja a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosítását.

Dátum:

P. H.

........................................................ ........................................................
munkaszervezet vezetõje többcélú kistérségi társulás elnöke

Ügyintézõ:
Telefonja:
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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 Támogatás célja
Igényelt támogatás

(forintban)

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 polgármester

munkaszervezet vezetõje többcélú kistérségi társulás elnöke

Ügyintézõ:
Telefonja:
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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 személyzetpoliti-
káért felelõs miniszterrel egyetértésben a következõket
rendelem el:

1. §

A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos szol-
gálati 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 szolgá-
lati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jog-
körök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresí-
tett hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997.
(II. 18.) BM rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Melléklet a 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez
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KATASZTRÓFAVÉDELEM (polgári védelem, hivatásos állami t zoltóság) 
Vezet i munkakörök 

Képesítési és egyéb követelmények

Szerv Vezet  szint 
Munkakör 
(beosztás) 

Rendfokozati 
maximum  Állami iskolai 

végzettség 
 Szakmai iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség 

 Speciális 
követelmények 

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

jogosult 
 F igazgató 

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

jogosult  
 F igazgató-helyettes  

 tábornok egyetem   

 F osztályvezet

 Hivatalvezet
f osztályvezet i

illetményre jogosult 

 Szóviv

 ezredes 

RSZV

 f osztályvezet -
helyettesi 

illetményre jogosult 
 F osztályvezet -helyettes  alezredes 

 Osztályvezet

 K 
ö
z
p
o
n
t
i

 osztályvezet i
illetményre jogosult 

 Titkárságvezet

 alezredes 

 egyetem, vagy
f iskola 

szakirányú 
fels fokú 

RSZV

pszichológiai
alkalmasság 
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Képesítési és egyéb követelmények

Szerv Vezet  szint 
Munkakör 
(beosztás) 

Rendfokozati 
maximum  Állami iskolai 

végzettség 
 Szakmai iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség 

 Speciális 
követelmények 

 Igazgató
 (f városi polgári védelmi)

 tábornok  egyetem 

 Igazgató
 (megyei katasztrófavédelmi) f osztályvezet i

illetményre jogosult 
 Igazgató
 (KOK, repül téri
 katasztrófavédelmi)

 Igazgató-helyettes
 (f városi polgári védelmi)

 Igazgató-helyettes
 (megyei katasztrófavédelmi)

f osztályvezet -
helyettesi 

illetményre jogosult  
 Igazgató-helyettes
 (KOK, repül téri
  katasztrófavédelmi)

 ezredes 

Osztályvezet

Karmester

 T 
e
r
ü
l
e
t
i

 osztályvezet i
illetményre jogosult 

 Szakcsoportvezet  (KOK)

 alezredes 

egyetem, vagy
f iskola  

szakirányú  
fels fokú RSZV

 pszichológiai 
alkalmasság 

 T zoltóparancsnok
 (Országház)

H
e
l
y
i

 osztályvezet i
illetményre jogosult 

 Kirendeltség-vezet
 (polgári védelmi)

   RSZV  
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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 

Osztályvezet -helyettes 

Alosztályvezet

Kiemelt f referens 

Munkabiztonsági f felügyel

 K 
ö
z
p
o
n
t
i

 VI. 

Vezet  ügyeletes 

 alezredes 
 egyetem, vagy

f iskola 
szakirányú 
fels fokú  

RSZV
 pszichológiai  
 alkalmasság 
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Csoportvezet  mentésszervezési, 
megel zésiveszélyhelyzet-kezelési, 
mentési,lakosságvédelmi, oktatási, 
képzési,ellen rzési, hatósági, 
engedélyezési,balesetelhárítási, 
min sített id szaki

V. Kiemelt f el adó 
mentésszervezési, megel zési
veszélyhelyzet-kezelési, mentési, 
lakosságvédelmi, oktatási, képzési,
ellen rzési, hatósági, 
engedélyezési, 
balesetelhárítási, min sített
id szaki

 IV. 

F el adó
mentésszervezési, megel zési
veszélyhelyzet-kezelési, mentési, 
lakosságvédelmi, oktatási, képzési,
ellen rzési, hatósági, 
engedélyezési, 
balesetelhárítási, min sített
id szaki

rnagy  

 III.

El adó
mentésszervezési, megel zési
veszélyhelyzet-kezelési, mentési, 
lakosságvédelmi, oktatási, képzési,
ellen rzési, hatósági, 
engedélyezési, 
balesetelhárítási, min sített
id szaki 

 II.

Fogalmazó 
mentésszervezési, megel zési
veszélyhelyzet-kezelési, mentési, 
lakosságvédelmi, oktatási, képzési,
ellen rzési, hatósági, 
engedélyezési, 
balesetelhárítási, min sített
id szaki 

 I.  Szerz déses

 százados

K
ö
z
p
o
n
t
i

  Pályakezd  hadnagy 

egyetem, 
vagyf iskola 

szakirányú 
fels fokú  

 pszichológiai  
alkalmasság 
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Képesítési és egyéb követelmények

Szerv Beosztási kategória Munkakör(beosztás) 
Rendfokozati 

maximum  Állami iskolai 
végzettség 

 Szakmai iskolai 
végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség 

 Speciális 
követelmények 

Osztályvezet -helyettes 

Alosztályvezet

 Nevelési parancsnok 

 T 
e
r
ü
l
e
t
i

 VI. 

Kiemelt f referens

 alezredes 
egyetem, vagy

f iskola  
szakirányú 
fels fokú 

RSZV
pszichológiai
alkalmasság 
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Képesítési és egyéb követelmények

Szerv Beosztási kategória Munkakör(beosztás) 
Rendfokozati 

maximum  Állami iskolai 
végzettség 

 Szakmai iskolai 
végzettség 

Speciális
rendészeti 
végzettség 

 Speciális 
követelmények 

Csoportvezet
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megel zési, hatósági, 
mentés- és védelemszervezési, 
alkalmazási és irányítási, 
ellen rzési, lakosságvédelmi, 
óvóhelyi, iskola rendszer
szakképzési intézmény, (szaktanári, 
oktatói, kiképz i)

Kiemelt f tanár 

Kiemelt f el adó 
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megel zési, hatósági,  
mentés- és védelemszervezési, 
alkalmazási és irányítási,  
ellen rzési, lakosságvédelmi,  
óvóhelyi, iskola rendszer
szakképzési intézmény,  
(szaktanári, oktatói, kiképz i)

 Kiemelt f ellen r

V.

 Ügyeletvezet
Karmester-helyettes 

 alezredes 

F el adó
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megel zési, hatósági,  
mentés- és védelemszervezési, 
alkalmazási és irányítási,  
ellen rzési, lakosságvédelmi, 
óvóhelyi, iskola rendszer
szakképzési intézmény,  
(szaktanári, oktatói, kiképz i)

 F tanár 

T
e
r
ü
l
e
t
i

 IV. 

 Ügyeletes 

rnagy 

egyetem, 
vagyf iskola  

szakirányú 
fels fokú 

pszichológiai
alkalmasság 
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El adó
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megel zési, hatósági, 
mentés- és védelemszervezési, 
alkalmazási és irányítási, 
ellen rzési, lakosságvédelmi, 
óvóhelyi, iskola rendszer
szakképzési intézmény, (szaktanári, 
oktatói, kiképz i)

 Tanár 

 Ügyeletes 

 III. 

 Oktató 

 II.

Fogalmazó 
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megel zési, hatósági,  
mentés- és védelemszervezési, 
alkalmazási és irányítási,  
ellen rzési, lakosságvédelmi,  
óvóhelyi, iskola rendszer
szakképzési intézmény,  
(szaktanári, oktatói, kiképz i)

 I.  Szerz déses

 százados 

T
e
r
ü
l
e
t
i

  Pályakezd  hadnagy 

 Szolgálatparancsnok (Repül tér)
 V. 

 Szolgálatparancsnok (Országház)
alezredes

IV.
 Szolgálatparancsnok-helyettes 
 (Repül tér)

rnagy 

III.  Hírközpontvezet  (Repül tér)

 II.

 I.
 Szerz déses

százados

 H 
e
l
y
i

  Pályakezd  hadnagy 

egyetem, 
vagyf iskola  

szakirányú 
fels fokú 

pszichológiai
alkalmasság 
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II. Besorolási osztály 

Képesítési és egyéb követelmények

Szerv Beosztási kategória 
Munkakör 
(beosztás) 

Rendfokozati 
maximum  Állami iskolai 

végzettség 
 Szakmai iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség 

 Speciális 
követelmények 

 Szolgálatvezet

 Technikai ügyeletes  

 Szolgálatparancsnok-helyettes 

 Szakoktató 

 IV. 

 Ügyeletes 

Segédel adó
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megel zési, hatósági,  
mentés- és védelemszervezési, 
alkalmazási és irányítási,  
ellen rzési, lakosságvédelmi,  
óvóhelyi, iskola rendszer
szakképzési intézmény,  
(szaktanári, oktatói, kiképz i)

 M mester

 Kiképz

Technikus
veszélyhelyzet-kezelési,
felderítési, -megel zési, hatósági, 
mentés- és védelemszervezési, 
alkalmazási és irányítási,   
ellen rzési, lakosságvédelmi,  
óvóhelyi, iskola rendszer
szakképzési intézmény,  
(szaktanári, oktatói, kiképz i)

 III. 

 Ügyeletes 

 f törzszászlós  középiskola 
szakirányú  
középfokú  

 II.  Gépjárm vezet ** 

 I.  Szerz déses

 f törzs rmester 

T
e
r
ü
l
e
t
i

   Pályakezd rmester 

 középiskola 
vagy 

szakiskola  

szakirányú 
alapfokú

 pszichológiai 
alkalmasság 



2650
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2008/52.szám
 Szolgálatvezet

 IV. 
 Szerparancsnok (Repül tér)  

 III. 
 Különleges szerkezel
(Repül tér)

f törzszászlós  középiskola 
szakirányú 
középfokú 

 Beosztott t zoltó**  
 II. 

 Gépjárm vezet ** 

 I.
 Szerz déses

 f törzs rmester

 H 
e
l
y
i

   Pályakezd rmester 

középiskola 
vagy 

szakiskola  

szakirányú 
alapfokú

 pszichológiai 
alkalmasság 
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HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI T ZOLTÓSÁG 
Vezet i munkakörök 

Képesítési és egyéb követelmények

Szerv Vezet  szint 
Munkakör 
(beosztás) 

Rendfokozati 
maximum  Állami iskolai 

végzettség 
 Szakmai iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség 

 Speciális 
követelmények 

 T zoltóparancsnok (f városi)  tábornok   egyetem 
 f osztályvezet i

illetményre jogosult  T zoltóparancsnok-helyettes 
 (f városi)

 F osztályvezet  (f városi) 

 ezredes 

 Szolgálatvezet  (f városi) 
 f osztályvezet -

helyettesi 
illetményre jogosult  F osztályvezet -helyettes 

 (f városi)

T
e
r
ü
l
e
t
i  osztályvezet i

 illetményre jogosult 
Osztályvezet

 alezredes 

 f osztályvezet i
illetményre jogosult 

T zoltóparancsnok 
 (megyeszékhelyi, Érdi t zoltóság)

f osztályvezet -
helyettesi  

illetményre jogosult 

T zoltóparancsnok 
 (Közép-Pesti  T o.Ment.Pk,)

 ezredes 

f osztályvezet i
illetményre jogosult 

 T zoltóparancsnok 
 (készenléti egységgel  
 rendelkez  t zoltóság

 T zoltóparancsnok 
 (készenléti egységgel  
 nem rendelkez  t zoltóság) 

 H 
e
l
y
i

 osztályvezet i
illetményre jogosult 

Osztályvezet

 alezredes 

egyetem, vagy
f iskola 

szakirányú 
fels fokú  

RSZV
pszichológiai
alkalmasság 
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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 

Osztályvezet -helyettes 

Alosztályvezet

Kiemelt f referens 

 T zoltási csoportvezet

T
e
r
ü
l
e
t
i

 VI. 

 Ügyeletvezet

 alezredes 
egyetem, vagy

f iskola  
szakirányú 
fels fokú 

RSZV
pszichológiai
alkalmasság 

Csoportvezet  t zoltási és m szaki 
mentési, t zmegel zési, t zvizsgálati, 
hatósági, szakhatósági, bevetés-
irányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, hírforgalmi, 
szolgálatszervezési, min sített 
id szaki, er nlét-fejlesztési

T
e
r
ü
l
e
t
i

 V. 

Kiemelt f el adó t zoltási és m szaki 
mentési, t zmegel zési, t zvizsgálati, 
hatósági, szakhatósági, bevetés-irányítási, 
biztonság-technikai, kiképzési, 
szolgálatszervezési, min sített id szaki, 
munkavédelmi, hírforgalmi, er nlét-
fejlesztési

alezredes
egyetem, 

vagyf iskola  
 szakirányú 
fels fokú 

 pszichológiai 
alkalmasság 



2008/52.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2653

Szakágvezet
t zoltási és m szaki mentési,  
t zmegel zési, t zvizsgálati, 
hatósági, szakhatósági, bevetés- 
irányítási, biztonság- 
technikai, kiképzési, szolgálatszervezési

 Háttérparancsnok 

     

F el adó
t zoltási és m szaki mentési,  
t zmegel zési, t zvizsgálati, 
hatósági, szakhatósági, bevetés- 
irányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, szolgálatszervezési, 
készenléti, hírforgalmi
Mérnök
t zoltási és m szaki mentési, 
t zmegel zési, t zvizsgálati, hatósági, 
szakhatósági, bevetés-irányítási, 
biztonság-technikai, kiképzési, 
szolgálatszervezési

Szakreferens
t zoltási és m szaki mentési,  
t zmegel zési, t zvizsgálati, 
hatósági, szakhatósági, bevetés- 
irányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, szolgálatszervezési

IV.

 Törzstiszt 

rnagy 

El adó
t zoltási és m szaki mentési,  
t zmegel zési, t zvizsgálati, 
hatósági, szakhatósági, bevetés- 
irányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, szolgálatszervezési

T
e
r
ü
l
e
t
i

 III. 

 Hírközpontvezet

 II. 

Fogalmazó
t zoltási és m szaki mentési,  
t zmegel zési, t zvizsgálati, 
hatósági, szakhatósági, bevetés- 
irányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, szolgálatszervezési

 I.  Szerz déses

 százados 

egyetem, vagy
f iskola  

szakirányú 
fels fokú 

pszichológiai
alkalmasság 
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   Pályakezd  hadnagy 

    

Osztályvezet -helyettes 

Alosztályvezet
 VI. 

Kiemelt f referens

RSZV

Csoportvezet
t zoltási és m szaki mentési, 
t zmegel zési, kiképzési,

Kiemelt f el adó
t zoltási és m szaki mentési, 
t zmegel zési, kiképzési,

 V. 

 Szolgálatparancsnok 

 alezredes 

F el adó  
t zoltási és m szaki mentési, 
t zmegel zési, kiképzési

 Rohamparancsnok 

 Hajóskapitány (t zoltóhajó) 

 Búvár-szolgálatvezet

 IV. 

 Szolgálatparancsnok-helyettes 

rnagy 

El adó 
t zoltási és m szaki mentési, 
t zmegel zési, kiképzési

 F gépész (t zoltóható)
 III. 

 Merülés-vezet

 II.
Fogalmazó 
t zoltási és m szaki mentési, 
t zmegel zési, kiképzési

 I.  Szerz déses

 százados 

 H 
e
l
y
i

   Pályakezd  hadnagy 

egyetem, vagy
f iskola  

 szakirányú 
fels fokú 

 pszichológiai  
alkalmasság 
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II. Besorolási osztály 

Képesítési és egyéb követelmények

Szerv Beosztási kategória 
Munkakör 
(beosztás) 

Rendfokozati 
maximum  Állami iskolai 

végzettség 
 Szakmai iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség 

 Speciális 
követelmények 

 IV.  Szolgálatvezet

Segédel adó
t zoltási és m szaki mentési, 
t zmegel zési, kiképzési, 
t zvizsgáló technikus. hírforgalmi,
készenléti  III. 

 Hírközpont vezet -helyettes 

 f törzszászlós középiskola  
 szakirányú 
 középfokú 

 II.  Gépjárm vezet ** 

 I.  Szerz déses

 f törzs rmester

 T 
e
r
ü
l
e
t
i

   Pályakezd rmester 

középiskola 
vagy 

szakiskola  

szakirányú 
alapfokú

pszichológiai
alkalmasság 
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Képesítési és egyéb követelmények

Szerv Beosztási kategória Munkakör(beosztás) 
Rendfokozati 

maximum  Állami iskolai 
végzettség 

 Szakmai iskolai 
végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség 

 Speciális 
követelmények 

 Rohamparancsnok-helyettes 

 Szolgálatparancsnok-helyettes  

 Merülésvezet -helyettes
 IV. 

 Szerparancsnok 

Technikus
t zoltási és m szaki mentési,  
t zmegel zési, kiképzési

Segédel adó
t zoltási és m szaki mentési,  
t zmegel zési, kiképzési, speciális

 Vegyi mentesít
 Mentésvezet

szakirány 
középfokú 

 Különleges szerkezel

 középiskola 

 Hírközpontkezel

 Gépész  (t zoltóhajó) 

 Kormányos 

 III. 

 Ment szer-kezel

 f törzszászlós 

Beosztott t zoltó** 
Búvár** 
 Gépjárm vezet ** 

 Matróz **  
 II. 

 Híradós**   

 I. Szerz déses

 f törzs rmester

H
e
l
y
i

Pályakezd rmester 

 középiskola, 
vagy 

szakiskola 

szakirányú 
alapfokú

pszichológiai
alkalmasság 

      
 Megjegyzés: a **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel rendelkez k illetmény besorolás szempontjából eggyel  

magasabb beosztási kategóriába sorolhatók. 

RSZV: rendészeti szakvizsga 



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 felhatalma-
zás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter 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.) mel-
lékletének BARANYA MEGYE fejezetének Mohács
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található fel-
sorolás 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 talál-
ható 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 talál-
ható 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 talál-
ható 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 talál-
ható 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 talál-
ható felsorolás 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Siklós székhelyû körzeti parancsnokság]
„35. Kákics IV.”

(7) Az R. melléklete BARANYA MEGYE fejezetének
Siklós székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt talál-
ható 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 talál-
ható 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 rendel-
kezés lép:

[Szigetvár székhelyû körzeti parancsnokság]
„7. Bogdása IV.”

2. §

(1) Az R. melléklete BÁCS-KISKUN MEGYE fejeze-
tének Baja székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 2. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[Baja székhelyû körzeti parancsnokság]
„2. Bácsbokod IV.”

(2) Az R. melléklete BÁCS-KISKUN MEGYE fejeze-
tének Baja székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt
található felsorolás 3. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés 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 ren-
delkezés 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 rendel-
kezés 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 rendel-
kezés lép:

[Salgótarján székhelyû körzeti parancsnokság]
„49. Rákóczibánya IV.”

6. §

Az R. melléklete PEST MEGYE fejezetének Monor
székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt található fel-
sorolás 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.”

(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 Zala-
egerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt talál-
ható felsorolás 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„1. Alibánfa ”

(2) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zala-
egerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt talál-
ható felsorolás 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„5. Bak II.”

(3) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zala-
egerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt talál-
ható felsorolás 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„9. Bocfölde ”

(4) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zala-
egerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt talál-
ható felsorolás 36. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„36. Nagykapornak II.”

(5) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zala-
egerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt talál-
ható felsorolás 46. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„46. Orbányosfa II.”

(6) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zala-
egerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt talál-
ható felsorolás 47. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság]
„47. Ormándlak III.”

(7) Az R. melléklete ZALA MEGYE fejezetének Zala-
egerszeg székhelyû körzeti parancsnokság címe alatt talál-
ható 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 fel-
sorolás 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 fel-
sorolás 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 fel-
sorolás 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 fel-
sorolás 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 fel-
sorolás 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 fel-
sorolás 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 rendel-
kezés 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 rendel-
kezés lép:

[Keszthely székhelyû körzeti parancsnokság]
„43. Zalabér II.”

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

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

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

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. tör-
vény 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 pénzügy-
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladat-
körömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiak-
ban: VPr.) 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A Vám- és Pénzügyõrség fõvámhivatalainak illeté-
kessége – 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 fel-
adatok végrehajtására elsõfokú adóhatósági jogkörben
illetékes vámszervek a következõk:

a) Pest megye és Budapest közigazgatási területét kivé-
ve a fõvámhivatalok,

b) Pest megye és Budapest közigazgatási területén
a Magánforgalmi Fõvámhivatal, a Buda-térségi Fõvám-
hivatal, 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 Repülõ-
téri Vámhivatal illetékességét meghatározó rendelkezés
helyébe az e rendelet melléklete lép.

2. §

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

(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 ren-
delet,

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 ren-
delet,

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,

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 ren-
delet 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 ren-
delet,

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 ren-
delet,

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
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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 össze-
függésben 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.”



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 fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat átcso-
portosításának rendjérõl szóló 9/2006. (III. 23.) PM rende-
let (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport
elõirányzatból (a továbbiakban: elõirányzat) jogszabály-
ban meghatározott állami feladat ellátásához kapcsolódó
beruházása megvalósításához átcsoportosítást költségve-
tési szerv, helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkor-
mányzat, többcélú kistérségi társulás, egyház, egyéb egy-
házi jogi személy, valamint a közhasznú szervezetek-
rõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában megjelölt és kiemelkedõen közhasznú
szervezetként nyilvántartásba vett szervezet (a továbbiak-
ban: kezdeményezõ) kezdeményezhet írásban, legkésõbb
az adott költségvetési év november 1. napjáig a pénzügy-
miniszternél.

(2) Egy kezdeményezésben egy – a kezdeményezõ alap-
tevékenységéhez kötõdõ – beruházás és az ahhoz kapcso-
lódó elõirányzat-átcsoportosítási igény terjeszthetõ elõ.”

(2) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A kezdeményezõnek a beruházás jellegébõl követ-
kezõen 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 doku-
mentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek.”

2. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2) A titkárság a kezdeményezés beérkezését követõen
haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az e ren-
deletben 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 mu-
lasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett –
a felszólítás kézhezvételétõl számított megfelelõ, de leg-
feljebb 15 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra hívja
fel.

(3) Ha a kezdeményezõ a hiánypótlási felhívásnak ha-
táridõben nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti
azt, továbbá ha az állapítható meg, hogy az 1. § (1) bekez-
dése szerinti kezdeményezési jogosultsággal nem rendel-
kezik, a titkárság a kezdeményezést – a kezdeményezõ
egyidejû tájékoztatása mellett – törli a nyilvántartásból.”

3. §

Az R. 5. § (2) bekezdés e) pontjának helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A bizottság az elõirányzat terhére történõ átcsoporto-
sítási igényt javaslatában akkor támogatja, ha folyamat-
ban lévõ beruházás, illetve sürgõs, újonnan induló beru-
házás megvalósításához a finanszírozási igény elõre nem
tervezhetõ, váratlan esemény, illetve helyzet miatt követ-
kezett 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 rendelke-
zés lép:

„(1) A bizottság az elõirányzat-átcsoportosításra vonat-
kozó 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 kezdeményezé-
seket érintheti, ideértve a (2) és (3) bekezdésben foglalt
eseteket is.”
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5. §

Az R. 7. §-a jelenlegi szövegének megjelölése (1) be-
kezdésre 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, munkavég-
zésre 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 rendelke-
zés lép:

„(2) A kezdeményezés – a 3. § (3) bekezdése kivételé-
vel – a tárgyévi elõirányzat teljes mértékû átcsoportosítá-
sáig, de legfeljebb az adott költségvetési év december 31.
napjáig szerepel a nyilvántartásban. A tárgyévi elõirányzat
teljes átcsoportosítása esetén a kezdeményezés nyilvántar-
tásból való törlésérõl a titkárság 5 munkanapon belül írás-
ban tájékoztatja a kezdeményezõt.”

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba. Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit az
e rendelet hatálybalépését követõen elõterjesztett kezde-
ményezések 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.

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.

2. Az audiovizuális médiapolitikáért felelõs kormány-
biztos 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 Kor-
mány 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

VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
166/2008. (III. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében el-
járva a T. B. magánszemély által benyújtott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a kö-
vetkezõ

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).

Indokolás

I.

A beadványozó 2008. március 4-én nyújtotta be aláírás-
gyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a kö-
vetkezõ kérdés szerepelt:

,,Egyetért-e azzal, hogy a 2003. évi CXIII. törvény az
Európai Parlament tagjainak választásáról úgy módosul-
jon, hogy 20000 választópolgár aláírásával hitelesített

érvényes ajánlásának megszerzése esetén a választáson ne
csak a pártok, hanem az Egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvényben foglaltak szerint nyilvántartásba vett bár-
melyik társadalmi szervezet állíthasson listát?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az
aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, vala-
mint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó
tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésé-
nek akadálya nincs.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezde-
ményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogor-
voslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdé-
sén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás



2008/52. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2667

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na-
pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i
rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály-
 változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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 ügyfél-
szolgálatán (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 64 260 Ft
negyedévre 32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás



2670 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/52. szám

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
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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