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I. rész

Velence Város Önkormányzatának 38/2004. (XII. 31.)
rendelete

a közterületek tisztán tartásáról

egységes szerkezetben
[módosító rendelet:* 22/2005. (X. 11.)]

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
2000. évi XLIII. törvény 31. §-ában foglalt felhatalmazás alapján és figyelemmel a törvény 30. §-ában foglaltakra is, Ve-
lence Város Önkormányzata – tekintettel a helyi körülményekbõl adódó sajátos feladatokra – a következõ rendeletet al-
kotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Velence város teljes igazgatási területén a jogi és magánszemélyekre, ideértve a magán-
személyek társaságát is.

(2) A köztisztaság megõrzésében minden jogi és magánszemély köteles hathatósan közremûködni, a települési környe-
zet – a közterületek – szennyezésétõl, fertõzésétõl tartózkodni.

II. fejezet

A közterületek tisztán tartásáról, valamint az ingatlanok tisztán tartása

2. §

(1) A közterületek tisztán tartásáról, a város zöldterületeinek gondozásáról Velence Város Önkormányzata Polgármeste-
ri Hivatala útján gondoskodik.

(2) A szilárd burkolatú utakat az utakról szóló hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen kell tisztán tartani.

(3) A gazdálkodó szervezetek, intézmények, szolgáltató, kereskedelmi egységek, vállalkozók tevékenységük következ-
tében a közterületen keletkezett szennyezést kötelesek megszüntetni, annak takarítását elvégezni, vagy saját költségü-
kön haladéktalanul elvégeztetni.

(4) A közterületeket igénybe vevõ gazdálkodó szervezetek, intézmények kötelesek a telephelyeik bejárata mellett (köze-
lében) megfelelõ számú szabványos kézi hulladékgyûjtõt elhelyezni és azok ürítésérõl szükség szerint gondoskodni.
(5) A (4) bekezdésben leírt gazdálkodó szervezet köteles a települési szilárd hulladék gyûjtésérõl szóló 38/2004.
(XII. 31.) rendelet szerinti szolgáltatást igénybe venni, vagy arra jogosult más szolgáltatóval elvégeztetni.

3. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelõje, használója, bérlõje, haszonélvezõje köteles:
a) gondoskodni az ingatlan elõtti járdaszakasz – járda hiányában a kialakult gyalogosforgalom nyomvonalán mért 1 mé-
ter széles sáv tisztán tartásáról,
b) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) között lévõ közterületi zöldfelületet gondozni, a gyepfelületet rend-
szeresen nyírni,
c) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztítását, karbantartását elvégezni,
d) a tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területet
tisztán tartani,
e) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról gondoskodni.

(2) A vendéglátó-ipari, szolgáltató egységek, elárusítóhelyek, üzletek elõtti járdaszakaszt, illetõleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, akkor az úttestig terjedõ teljes területet az üzemeltetõ köteles tisztán tartani, a zöldfelületet gyepmûvelés-
sel gondozni.
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(3) Az ingatlan elõtti járdát a tulajdonos vagy annak tényleges használója köteles letakarítani, télidõben a járdaszakaszon
a gyalogos forgalmat biztosítani, a balesetveszélyt az út takarításával elhárítani.
Szükség esetén naponta ezt többször el kell végezni.

(4) A közterületek tisztán tartása nappal és éjszaka idõbeni korlátozás nélkül végezhetõ.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelõje, bérlõje, használója vagy haszonélvezõje köteles az ingatlant folyamatosan tisztán
tartani, gondozni, mûvelni.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak elvégzését eredménytelen írásos felszólítást követõen határozattal kell elrendelni.

(7) Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelõje, bérlõje, haszonélvezõje) kötelezhetõ az ingatlana elõtti utcaszakasz
mellett elhelyezkedõ árok kitisztítására, helyreállítására abban az esetben, ha annak feltöltõdése a folyamatos karbantar-
tási kötelezettség elmulasztására vezethetõ vissza, vagy pedig azt a tulajdonos vagy más, az ingatlan használatával kap-
csolatban feltöltötte.

(8) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában foglalt közterület kötelezõ jellegû gondozása max. 5 méter széles sávban rendelhetõ el.

4. §

(1) Építési, bontási, tatarozási munkákat, közmûépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy kell végezni, hogy olyan
szennyezõdés, amely a közterület rendeltetésszerû funkciójának megfelelõ használatot nem akadályozhatja és nem ve-
szélyeztetheti, ne kerüljön a közterületre.

(2) Építési, bontási és egyéb anyagot közterületen e rendelet és a közterületek használatáról szóló önkormányzati rende-
let szabályai szerint szabad tárolni.

(3) Az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét – szükség esetén – a környezõ közterülettõl el kell zárni.

(4) Amennyiben e munkálatok végzése során építési törmelék, szemét keletkezik a közterületen, azt a munka befejezését
követõ 48 órán belül köteles elszállítani és az építési, bontási, telepítési munkák jogosultja köteles eredeti állapotára
helyreállítani.

(5) Ugyanazon bontási anyag, építési törmelék, építési anyag utcaképi szempontból hátrányos 120 napot meghaladó tá-
rolása, elhelyezése az ingatlanon tilos, amennyiben a tulajdonos az ingatlanra vonatkozó érvényes építési engedéllyel
nem rendelkezik.

5. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közútban, járdában, rendeltetésszerû használatra kialakított közterületen az ingat-
lan használatához kötõdõ tevékenység során keletkezett kárt 3 napon belül helyreállítani.

(2) Amennyiben a tulajdonos, használó a helyreállításról 3 napon belül nem gondoskodik, költségére a hivatal a munká-
latokat haladéktalanul elvégezteti.

6. §

(1) Az anyagok szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület nem szennyezõdjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy
lerakásánál a közterület szennyezõdik, a szállíttató köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.

(2) Építési munkálatok során az érintett közterületen a fákat, létesítményeket védõburkolattal kell körülvenni.

(3) Ha a (2) bekezdésben leírt tevékenység során a közterület vagy annak része rongálódik, a keletkezett kárt annak oko-
zója köteles megtéríteni.

(4) Közterületen a gépjármûvek mosása tilos.

7. §

(1) Ebet közterületen az állatok tartásáról szóló 18/2004. (V. 31.) helyi rendeletben leírtak szerint szabad sétáltatni.

(2) Gyermekjátszótereken, parkok zöldterületén ebet sétáltatni még pórázon is tilos.

(3) Közterületen az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója azonnal köteles gondoskodni.

(4) Ebet a tóban fürdetni tilos.
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8. §

(1) Közterületen lévõ berendezési és felszerelési tárgyak megrongálása, beszennyezése tilos.

(2) A közterületen lévõ fák, díszcserjék, növények megsértése, leszakítása, kiirtása – a (3) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – tilos.

(3) Közterületen lévõ fák gallyazása, csonkítása és kivágása csak a hivatal engedélyével végezhetõ.

(4) Parkosított területnek minõsül:
– füvesített, növényzettel ellátott közterület,
– murvásított és nem parkolás céljára kijelölt közterület,
– szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti sziget.

(5) Közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a rendeltetésszerû hirdetésre szolgáló berendezések ki-
vételével – hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni csak a jegyzõ külön engedélyével lehet. Az elhelyezett hirdet-
mények eltakarításáról a hirdetményt elhelyezõ köteles gondoskodni.

(6) Élõ fára mindennemû hirdetés elhelyezése tilos.
*
(7) Parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos. Tilos különösen azokat parkolás céljára használni.
* 22/2005. (X. 11.) rendelet szerinti kiegészítés.

III. fejezet

Vegyes rendelkezések

9. §

(1) A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések betartásának ellenõrzését az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Felügyelõség végzi, szabálytalanság esetén elrendeli annak megszüntetését.

(2) A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének betartásáról, a szabálytalan állapot vagy magatartás
megszüntetésérõl a Polgármesteri Hivatal erre feljogosított köztisztviselõje gondoskodik.

10. §

(1) Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 2. § (3), (4), (5) bekezdés, 3. §
(1), (2), (3) és (5) bekezdés, 4. § (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1), (2) és (4) bekezdés, 7. § (2),
(3) és (4) bekezdés, 8. § (1), (2), (5), (6) és (7) bekezdésében foglaltakat megszegi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetõjére tettenérés esetén a hivatal erre felhatalmazott ügyin-
tézõje (közterület-felügyelõ, mûszaki elõadó) 10 000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Ezen rendelet 3. § (1), (2) és (3) bekezdésében, a 4. § (1), (4) és (5) bekezdésében, a 6. § (1) és (2) bekezdésében, vala-
mint a 8. § (6) bekezdésében felsorolt szabálytalan állapot megszüntetésére vonatkozó munkálatokat a 8 nap türelmi idõ
lejártát követõen a kötelezett költségére a hivatal – külön értesítés nélkül – elvégeztetheti.

(4) Ezen rendelet 2–6. §-ban felsorolt kötelezettségekre történõ figyelemfelhívás, felszólítás, valamint kötelezés hatósá-
gi eljárásához a jegyzõ az érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát kell beszerezze a Székesfehér-
vári Körzeti Földhivataltól.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ezen rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) Egyidejûleg hatályát veszíti a közterületek tisztán tartásáról szóló 7/2004. (III. 22.) Ök. sz. rendelet.

Velence, 2005. december 20.

Oláhné Surányi Ágnes s. k., Dr. Papp Gyula Gábor s. k.,
polgármester címzetes fõjegyzõ
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II. rész

A Kormány
90/2008. (IV. 23.) Korm.

rendelete
az önkormányzat által szervezett közcélú

foglalkoztatás 2008. évi elõirányzatából történõ
többlettámogatás igénylésérõl

A Kormány a Magyar Köztársaság 2008. évi költségve-
tésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. számú mellék-
lete II/2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Magyar Államkincstár illetékes területi szerve
(a továbbiakban: Igazgatóság) a települési önkormányza-
tok által a 2008. január–június hónapokra közcélú foglal-
koztatáshoz az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámo-
lásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: R.) szerint igényelt támogatásoknak
az R. 6. számú melléklete 8. b) pontja szerinti összegeit
összesíti (a továbbiakban: elsõ féléves felhasználás), és az
összesített adatokat az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium részére megyénként, településsoros
bontásban – elektronikus úton – 2008. július 20-ig meg-
küldi.

(2) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium az összesített adatokat – öt munkanapon belül –
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Pénz-
ügyminisztérium részére tájékoztatásul megküldi.

2. §

(1) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: T.)
8. számú melléklete II/2. pontja szerint a települési önkor-
mányzat számára megállapított, a közcélú foglalkoztatás-
hoz kapcsolódó éves keretösszeget az 1. § (1) bekezdése
szerinti elszámolás alapján módosítja, és a T. 8. számú
melléklete II/2. pontjában meghatározottak szerint a tele-
pülési önkormányzat részére módosított éves elõirányza-
tot állapít meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított éves elõirányza-
tok, valamint a T. 8. számú melléklete II/2. pontjában meg-
határozottak szerint a T. IX. Helyi önkormányzatok támo-
gatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetének
költségvetésében képzõdött tartalék (a továbbiakban: tar-
talék) összegérõl az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium az Igazgatóságokon keresztül 2008. augusz-
tus 1-jéig értesíti a települési önkormányzatokat.

3. §

(1) A tartalékból az a települési önkormányzat igényel-
het közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást,
amelynél a módosított éves elõirányzatnak és az elõleg-
igénylések együttes összegének a különbsége kevesebb,
mint az elsõ félévi felhasználás egyhavi átlaga (a továb-
biakban: többletigénylés). A települési önkormányzat
többletigénylésének egyhavi összege nem lehet több mint
az elsõ félévi felhasználás egy havi átlaga.

(2) A települési önkormányzat november, december
hónapban többletigénylést nem nyújthat be.

(3) A többletigénylésrõl (elõirányzat-módosítás igény-
lése) a települési önkormányzat jegyzõje a tárgyhónap
– elsõ alkalommal augusztus – 10-ig a melléklet szerinti
adatlapon értesíti az Igazgatóságot.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett többletigényléseket
összesíti, és az összesített adatokat az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium részére megyénként, tele-
püléssoros bontásban – elektronikus úton – minden hónap
15-ig megküldi. Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium az összesített adatokat – öt munkanapon
belül – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére
tájékoztatásul megküldi.

(5) A többletigénylések teljesítése – a havonta beérke-
zett igényeknek megfelelõen – a tartalék erejéig történik.
Ha a tartalék összege nem elegendõ a havi igénylések tel-
jes kielégítésére, annak a települési önkormányzatok
közötti felosztása a még rendelkezésre álló tartalék és az
adott havi igénylések összegének arányában történik.

(6) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium az Igazgatóságon keresztül a tárgyhónap 30-ig érte-
síti a települési önkormányzatot a többletigénylés alapján
biztosított támogatásról és a módosított éves elõirányzat-
nak a többletigénylés alapján biztosított támogatás össze-
gével történõ további módosításáról.

(7) A települési önkormányzat a (6) bekezdés szerinti,
a többletigénylés alapján módosított elõirányzat terhére
támogatást az R.-ben foglaltak szerint igényelhet.

(8) Azoknál a települési önkormányzatoknál, ahol év
végén a tényleges felhasználás nem éri el a (6) bekezdés
szerinti, a többletigénylés alapján módosított elõirányza-
tot, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
az éves tényleges felhasználás összege szerint határozza
meg az éves módosított elõirányzatot, és errõl az Igazgató-
ságon keresztül 2009. február 20-ig tájékoztatja a telepü-
lési önkormányzatokat.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoz-
tatás 2007. évi elõirányzatának módosítási rendjérõl és a
többlettámogatás igénylésérõl, továbbá a pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapí-

tásának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 102/2007. (V. 9.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 90/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ

elõirányzat-módosítás igényléséhez (többletigénylés)
......... év .......................... tárgyhónap

1. Megye megnevezése: ...................................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: .......................................................................................................................................

3. KSH kódja (2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító): ...................................................................

4. A foglalkoztatási támogatás tárgyévi elõleg igénylésének alakulása
a) a tárgyévben foglalkoztatási támogatás címén igényelhetõ összeg (az éves módosított elõ-

irányzat összegét kell feltüntetni): .............. Ft
b) a tárgyhónappal bezárólag foglalkoztatási támogatás címén igényelt elõlegek együttes

összege: .............. Ft
c) a tárgyévben még rendelkezésre álló keret [4. a) és 4. b) rovat különbsége]: .............. Ft

5. Foglalkoztatási támogatás címén igényelhetõ havi elõirányzat-többlet (a tárgyév január–június
hónapjaira igényelt támogatás egy havi átlagának megfelelõ összeg): ............... Ft

6. Foglalkoztatási támogatás címén igényelhetõ éves elõirányzat-többlet
a) az 5-ös rovatban szereplõ összeg szorozva az igénylést követõ hónaptól november hónappal

bezárólag a hónapok számával: ............... Ft
b) a tárgyévben még rendelkezésre álló keret [megegyezik a 4. c) rovat összegével]: ...............Ft
c) foglalkoztatási támogatás címén igényelhetõ többlettámogatás összege [megegyezik a 6. a)

és 6. b) rovat különbségével]: ............... Ft

7. Foglalkoztatási támogatás címén ténylegesen igényelt többlet-elõirányzat éves összege [a 7-es
rovat összege nem haladhatja meg a 6. c) rovat összegét]: .............. Ft

.............................................., ........... év ......................... hónap ..... nap

P. H.

.......................................... ...............................................
jegyzõ aláírása polgármester aláírása



A Kormány
95/2008. (IV. 28.) Korm.

rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása

felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltá-
mogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
22. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása
felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás lefolyta-
tásáról és eredményérõl az eredmény kihirdetését követõ
15 munkanapon belül a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvényben foglalt, az annak végrehajtására
kiadott, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények,
a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések
mintáiról rendelkezõ külön jogszabályban meghatározott
minta szerinti hirdetmény hitelesített másolatának meg-
küldésével tájékoztatja az Igazgatóságot.”

2. §

Az R. 20. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A Cct. 14. §-ának (15) bekezdése alapján benyúj-
tott mûszaki tartalom módosítását kérelmezõ dokumen-
tumban az önkormányzat

a) ismerteti a beruházás mûszaki tartalmának megvál-
toztatását elõidézõ okokat és körülményeket,

b) bemutatja a beruházás mûszaki tartalma módosításá-
nak költségeit, valamint

c) mellékeli
ca) a központi vagy hatósági intézkedést alátámasztó

dokumentumot, és
cb) szükség esetén az illetékes hatóság engedélyének

hiteles másolatát, valamint
cc) az R. 4. melléklet A) rész V., VII. és IX. pontjának,

valamint a létesítményjegyzéknek – a kérelemmel össz-
hangban – kitöltött és aláírt dokumentumát.

(9) A Cct. 14. §-ának (15) bekezdése szerinti, a beruhá-
zás pénzügyi ütemezésének módosítására irányuló kérel-
mében az önkormányzat bemutatja – külön dokumentum-
mal alátámasztva – a beruházás befejezésének elhúzódását
eredményezõ elõre nem látható okokat, és mellékeli az
R. 4. melléklet A) rész V., VII. és IX. pontjának, valamint

a létesítményjegyzéknek – a kérelemmel összhangban –
kitöltött és aláírt dokumentumát.”

3. §

Az R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a beruházás – mûszaki-pénzügyi
szempontból – teljes befejezését követõ 6 hónapon belül
a címzett, illetve céltámogatási elõirányzat felhasználásá-
ról az ÖTM által az Igazgatóságon keresztül megküldött
adatlapokon elszámol. A számlavezetõ hitelintézet, illetve
a Kincstár igazolja az igénybe vett támogatás összegét az
adatlapokon. Az önkormányzat az elszámolást az Igazga-
tóságnak küldi meg. Az Igazgatóság az elszámolásról
a számítógépes rendszerén keresztül az ÖTM-nek adatot
szolgáltat.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell az e ren-
delet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek és köz-
ponti támogatással megvalósuló beruházások esetében is.

(2) E rendelet 1–3. §-a a hatálybalépését követõ napon
a hatályát veszti. Ez a bekezdés a hatálybalépését követõ
második napon a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
100/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete
az építésügyi bírság megállapításának részletes

szabályairól szóló
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekez-
désének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva – a következõket rendeli el:

1. §

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabá-
lyairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) 1. melléklete a következõ 17. ponttal egé-
szül ki:

[Építmény egységára]

„17. Fóliasátor E Ft/m2 5”
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2. §

A 2009. április 30-ig fóliasátorra beadott fennmaradási
engedély iránti kérelem esetében az építésügyi bírság
összege 0 Ft/db.

3. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folya-
matban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 1. §-a 2009. május 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
1. melléklet 8. pontjában a „fóliasátor” szövegrész hatályát
veszti.

(4) E rendelet 2009. december 31-én hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
23/2008. (IV. 22.) ÖTM

rendelete
a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi

társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának
és elszámolásának részletes feltételeirõl szóló

15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társu-
lások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egysze-
ri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendsze-
rének, folyósításának és elszámolásának részletes feltéte-
leirõl szóló 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
c) 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete

lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követõ napon lép
hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát
veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 23/2008. (IV. 22.) ÖTM rendelethez

[1. melléklet a 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez]

Összesítõ táblázat a 2007. szeptember 30-át követõen megvalósuló jogviszony-megszûnések egyszeri többletkiadásaihoz

Pályázó neve:
KSH kódja:
Pályázat kulcsa (Igazgatóság tölti ki!):

Forintban

Sor-
szám Intézmény megnevezése

Létszámcsökkentés
jogviszony-megszûnésével,

felmentéssel*
(fõ)

2008. évben pályázó által igényelhetõ 2009. évben pályázó által fizetendõ
Korengedményes
nyugdíj befizetésefelmentési idõre

járó illetmény* végkielégítés TB járulék munkaadói
járulék

összesen
(4+5+6+7)

felmentési idõre
járó illetmény* végkielégítés TB járulék munkaadói

járulék
összesen

(9+10+11+12)

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

Összesen:

Dátum: ..................................................................

P. H.

............................................................ ................................................................................
jegyzõ** polgármester vagy a közgyûlés elnöke

munkaszervezet vezetõje*** többcélú kistérségi társulás elnöke

Ügyintézõ: ......................................................
Telefonja: .......................................................

– A táblázat sorai a 4., 5., 6., 7., 8. oszlopok tekintetében = a 3. melléklet 9., 10., 11., 12., 13. oszlopainak intézményenkénti összesen adataival.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni jogviszony esetén a felmentéssel/felmondással érintett foglalkoztatottak számát és illetményét.

** Helyi önkormányzat esetében.
*** Többcélú kistérségi társulás esetében.
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2. melléklet a 23/2008. (IV. 22.) ÖTM rendelethez

[3. melléklet a 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez]

Intézményi tábla a 2007. szeptember 30-át követõen megvalósuló jogviszony-megszûnések egyszeri többletkiadásaihoz

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv címe:

Forintban

Sor-
szám

Munkavállaló
neve

Szül.
ideje

Jogviszony
utolsó
napja

Felmentés/
felmondás Végkielégítés

Felmentéssel, illetve rendes
felmondással megvalósuló

jogviszony megszûnés esetén 2008. évben pályázó által igényelhetõ 2009. évben pályázó áltral fizetendõ

Korenged-
ményes
nyugdíj

befizetése

felmentési
illetmény végkielégítés

alapjául szolgáló évek száma hónap száma
felmetési

idõre járó
illetmény

végkielégítés

TB járulék
(9+10. oszlop) ×

TB járulék
(a TB járulék csak
a korengedményes

nyugdíj kifizetésénél
nem jelentkezik

kiadásként)

munkaadói járulék
(9+10. oszlop) ×

munkaadói járulék
(a munkaadói járulék
csak a korengedmé-

nyes nyugdíj kifizeté-
sénél nem jelentkezik

kiadásként)

összesen
(9+10+11+12)

korengedményes
nyugdíjazás esetén

13. oszlop =
19. oszlop!

felmentési
idõre járó
illetmény

végkielégítés TB járulék munkaadói
járulék

összesen
(14+15+
16+17)

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

Összesen:

Dátum: ...................................................................
P. H.

............................................................ ................................................................................
gazdasági vezetõ költségvetési szerv vezetõje

Ügyintézõ: ......................................................
Telefonja: .......................................................

– 3. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal.
– 4. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal.
– 7. és 9. oszlopok: felmentési vagy felmondási idõként, illetve illetményként csak az – a jogszabályban meghatározott idõ, illetve illetmény – vehetõ figyelembe, amelyre a foglalkoztatottat a munkavégzés alól köte-
lezõen mentesíteni kell (a felmentési vagy felmondási idõ fele), függetlenül attól, hogy a foglalkoztatottat ténylegesen mennyi idõre mentették fel a munkavégzés alól.
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3. melléklet a 23/2008. (IV. 22.) ÖTM rendelethez

[7. melléklet a 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez]

2009. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlõ tábla*

Pályázó neve:
Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv címe:

Forintban

Sorszám Munkavállaló
neve

Születési
ideje

Jogviszony
utolsó
napja

Felmentés/
felmondás Végkielégítés

2009. évben keletkezõ fizetési kötelezettség

felmentéssel/felmondással
megvalósuló megszûnés esetén

felmentési idõre
járó illetmény

összege

végkielégítési
összege

TB járulék
(9+10. oszlop) × TB járulék
(a TB járulék csak a koren-
gedményes nyugdíj kifize-

tésénél nem jelentkezik
kiadásként)

munkaadói járulék
(9+10. oszlop) × munkaadói
járulék (a munkaadói járulék

csak a korengedményes
nyugdíj kifizetésénél nem

jelentkezik kiadásként)

összesen
(9+10+11+12)

alapjául szolgáló évek száma

felmentési idõre
járó illetmény végkielégítés

hónap száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Összesen:

Dátum: ........................................................................
P. H.

............................................................ ................................................................................
gazdasági vezetõ költségvetési szerv vezetõje

Ügyintézõ: ......................................................
Telefonja: ........................................................

* Ezt a táblát a 2009. évben, a kifizetési kötelezettség keletkezését követõen az illetékes Igazgatóságon keresztül az ÖTM részére szükséges megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejû csatolásával.
– 3. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal.
– 4. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal.
– 7. és 9. oszlopok: felmentési vagy felmondási idõként, illetve illetményként csak az – a jogszabályban meghatározott idõ, illetve illetmény – vehetõ figyelembe, amelyre a foglalkoztatottat a munkavégzés alól köte-
lezõen mentesíteni kell (a felmentési vagy felmondási idõ fele), függetlenül attól, hogy a foglalkoztatottat ténylegesen mennyi idõre mentették fel a munkavégzés alól.
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A pénzügyminiszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

10/2008. (IV. 22.) PM–ÖTM
együttes rendelete*

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési

kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló
2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM

együttes rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 15. § (3) bekezdésében és az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában foglalt feladatkörben a következõket ren-
deljük el:

1. §

A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi tár-
sulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kap-
csolatokból megilletõ forrásokról szóló 2/2008. (I. 30.)
PM–ÖTM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi
1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) A KT 3. számú mellékletében szereplõ egyes
hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok ki-
egészítõ felmérése alapján a következõ normatív állami
hozzájárulások és normatív részesedésû átengedett szemé-
lyi jövedelemadó egyes önkormányzatokat megilletõ elõ-
irányzata módosul:

15. Közoktatási alap-hozzájárulás (az óvodai nevelés-
hez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzés-
hez, alapfokú mûvészetoktatáshoz, kollégiumi nevelés-
hez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, isko-
laotthonos oktatáshoz)

16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai
gyakorlati képzés)

16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támoga-
tása

(2) A KT 3. számú mellékletében szereplõ hozzájárulási
jogcímekhez kapcsolódóan egyes önkormányzatokat meg-
illetõ elõirányzatok az érintett önkormányzatok és több-
célú kistérségi társulások felelõsségi körén kívül esõ okból
a következõ jogcímeken módosulnak:

2. Körzeti igazgatás
3. Körjegyzõség mûködése

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átme-

neti elhelyezés
16.2. Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neve-

lése, oktatása
16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, va-

lamint a roma kisebbségi oktatás
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket

fenntartó önkormányzatok feladat-ellátásához
(3) A KT 8. számú melléklete IV. A többcélú kistérségi

társulások támogatása jogcímén a kapcsolódó mutatószá-
mok kiegészítõ felmérése alapján a normatív, kötött fel-
használású támogatások egyes önkormányzatokat meg-
illetõ elõirányzata módosul.

(4) A KT 8. számú mellékletében szereplõ támogatási
jogcímekhez kapcsolódóan egyes önkormányzatokat meg-
illetõ normatív, kötött felhasználású támogatási elõirány-
zatok az érintett önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások felelõsségi körén kívül esõ okból a következõ
jogcímeken módosulnak:

I./2. A fõvárosi és megyei közalapítványok szakmai te-
vékenysége

I./3. Pedagógiai szakszolgálat
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti, egyes önkormányzato-

kat érintõ elõirányzat-változásokkal módosul a KT 4. szá-
mú melléklet B) II. pontja alapján a megyei önkormány-
zatok személyi jövedelemadó-részesedésének összege és
B) III. pontja szerinti, a települési önkormányzatok jö-
vedelemdifferenciálódását mérséklõ kiegészítés vagy be-
számítás összege, továbbá mindezen források együttes
összege.”

2. §

(1) A R. e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti 6. és
7. számú mellékletekkel egészül ki.

(2) Az R. 6. és 7. számú mellékletében meghatározott
éves összeg 2008. április 30-ig számított folyó évi idõará-
nyos elsõ ütemét április hónap 30-áig, a fennmaradó to-
vábbi részét május 1-jétõl havi ütemezésben – a normatív
állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejûleg –
a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár
folyósítja.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet 2008. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k., Bajnai Gordon s. k.,
pénzügyminiszter önkormányzati

és területfejlesztési miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter
4/2008. (IV. 22.) SZMM

rendelete
a regionális fejlesztési és képzési bizottságok

mûködésérõl

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésé-
nek támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §
(4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a
szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva – az oktatási
és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális mi-
niszterrel, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

1. §

(1) A regionális fejlesztési és képzési bizottság
(a továbbiakban: bizottság) a szakképzésért és felnõtt-
képzésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
által felkért tagokból álló, a szakképzési hozzájárulásról
és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 13. § (2) be-
kezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 89/B. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatok ellátására létrehozott, régiónként mûködõ
testület.

(2) Az Szht. 13. § (3) bekezdésében meghatározott szer-
veket, testületeket – a szakképzést folytató intézmények
fenntartói kivételével – a miniszter keresi meg a bizottság
tagjaira vonatkozó javaslatok megtételére. A szakképzést
folytató intézmények fenntartóinak képviselõire vonat-
kozó javaslat beszerzésében – a miniszter erre irányuló fel-
kérése alapján – az Oktatási Hivatal mûködik közre.

(3) A szakképzést folytató intézmények fenntartói által
delegált személyekrõl való döntés során valamennyi érde-
kelt fenntartó részére véleménynyilvánítási lehetõséget
kell biztosítani. A bizottságba delegált személyre vonat-
kozó javaslatról az érdekeltek – legalább kétharmaduk
részvétele esetén – egyszerû szótöbbséggel döntenek.

(4) A javaslattételre jogosult a bizottsági tagságra jelölt
személyérõl a javaslatot a megkereséstõl számított 45 na-
pon belül küldi meg a miniszternek. A miniszter a javasolt
személyt a javaslat kézhezvételét követõ 30 napon belül
kéri fel a bizottsági tagságra.

2. §

(1) A bizottság tagjainak nevét a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hon-
lapján közzé kell tenni.

(2) A bizottság mûködési költségeit a miniszter az Szht.
9. § (2) bekezdés d) pontjában elkülönített mûködtetési
keretbõl biztosítja.

3. §

A bizottság mûködésével, a hatáskörébe tartozó dönté-
sek, javaslatok, állásfoglalások elõkészítésével és a végre-
hajtással, valamint mûködtetési költségeinek felhasználá-
sával kapcsolatos feladatokat a bizottság munkaszerve-
zeteként az Oktatási Hivatal regionális igazgatósága
(a továbbiakban: regionális igazgatóság) látja el.

4. §

(1) A bizottság ügyrendjét az alakuló ülésén a tagok
egyhangú döntése alapján maga határozza meg. Egyhangú
döntés hiányában a bizottság az ügyrendet a 30 napon be-
lül megismételt ülésen a bizottsági tagok kétharmados
többségének szavazatával fogadja el.

(2) Az ügyrend tartalmazza:

a) a bizottság tisztségviselõinek feladat- és hatáskö-
rét,

b) a bizottság elnökének helyettesítési rendjét,

c) a tanácskozási jog gyakorlásának módját,

d) szükség szerint a döntések elõkészítését, végre-
hajtását végzõ munkabizottságok létrehozását és mûkö-
dését,

e) a határozathozatal szabályait,

f) a decentralizált keret terhére meghirdetett pályáza-
tokkal kapcsolatos eljárási szabályokat, ideértve a pályáz-
tatásba bevont szakértõi bizottságra vonatkozó szabályo-
kat is,

g) a bizottság mûködésével összefüggésben a regio-
nális igazgatóságra háruló feladatokat.

(3) A miniszter az ügyrendet annak felterjesztésétõl
számított 30 napon belül hagyja jóvá. A miniszter az
ügyrend jóváhagyását megtagadja, ha az jogszabályt
sért, vagy a támogatási rendszer mûködését akadá-
lyozná.
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5. §

(1) A bizottság a munkatervében meghatározottak sze-
rint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. A bizott-
ság ülései nyilvánosak.

(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság
üléseinek idõpontját, helyét és – a társelnök egyetértésével
kialakított – tervezett napirendjét az elnök határozza meg;
errõl a bizottság tagjait a kijelölt idõpont elõtt legalább
8 nappal korábban írásban értesíteni kell. A bizottság ülé-
sére a szakképesítésért felelõs miniszter erre kijelölt kép-
viselõjét is meg kell hívni.

(3) A bizottság elnöke köteles a bizottság rendkívüli
ülését annak kezdeményezésétõl számított 30 napon belüli
idõpontra összehívni, ha a társelnök vagy a bizottság tag-
jainak egyharmada azt írásban a napirend megjelölésével
kezdeményezi.

6. §

(1) A bizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek,
és a szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják.

(2) A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megis-
mételt ülést az elnök az ülést követõ 8 és 15 nap közötti
idõpontra hívja össze. Ebben az esetben a megismételt ülés
a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

(3) A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök
szavazata dönt. Az ügyrend módosítása esetén a bizottság
a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az Szht.
13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dön-
téshez a jelen levõ bizottsági tagok kétharmadának a sza-
vazata szükséges.

7. §

(1) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén a társelnök
vezeti.

(2) A bizottság üléseirõl jegyzõkönyv készül, amely a
megjelent bizottsági tagok és az ülésen a szakképesítésért
felelõs miniszter tanácskozási joggal részt vevõ képviselõ-
jének a nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás
lényegét, a szavazás számszerû eredményét és a hozott
döntéseket tartalmazza. A jegyzõkönyvet a regionális
igazgatóság készíti el.

(3) A bizottság ülésének jegyzõkönyvét az ülés vezetõje
és egy másik bizottsági tag aláírásával hitelesíti.

8. §

(1) A bizottság döntéseit a meghozatal idõpontjától
számított 8 napon belül az Oktatási Hivatal, valamint a

minisztérium honlapján, a támogatásokról szóló döntése-
ket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15/A. §-ában foglaltak szerint közzé kell tenni.

(2) A bizottság az Szht. 13. § (2) bekezdés b) pontja sze-
rinti döntését minden év szeptember 30-ig hozza meg a
következõ tanévre vonatkozóan. Az e döntésrõl szóló
határozatot a fejlesztési támogatások ellenõrizhetõsége
céljából meg kell küldeni a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nõttképzési Intézet részére.

9. §

(1) A bizottsági tagság megszûnik
a) a megbízási idõtartam elteltével,
b) visszavonással,
c) lemondással,
d) a tag halálával.

(2) A bizottsági tagság akkor vonható vissza, ha a tag
önhibájából három egymást követõ ülésen nem vesz részt.
A visszavonásra a bizottság elnöke tesz javaslatot a
miniszternek.

(3) Amennyiben a bizottsági tagság az (1) bekezdés
b)–d) pontjában meghatározott ok miatt szûnik meg, a
miniszter az e tényrõl való tudomásszerzést követõen hala-
déktalanul megkeresi a javaslattételre jogosultat az új
bizottsági tag személyére vonatkozó javaslat megtétele
érdekében. Ilyen esetben a delegáló szervezet által javasolt
és a miniszter által felkért új bizottsági tag megbízatása az
eredetileg felkért bizottsági tag megbízatásának végéig
tart.

(4) Ha a bizottsági tagság a megbízási idõtartam eltelte
miatt szûnik meg, a miniszter a bizottság mandátumának
lejártát megelõzõ 30 napon belül megkeresi az 1. § (2) be-
kezdése szerinti szerveket, testületeket az új bizottság tag-
jaira vonatkozó javaslat megtétele érdekében.

(5) A javaslattételre, valamint a javasolt személy felké-
résére az 1. § (4) bekezdésében megállapított határidõt
a (3) és (4) bekezdés szerinti esetekben is megfelelõen
alkalmazni kell.

10. §

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

(2) Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és
a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004.
(IV. 27.) OM rendelet 9–11. §-a, valamint 9. §-t megelõzõ
alcíme.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter
5/2008. (IV. 22.) SZMM

rendelete*
a települési önkormányzat részére

szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának
és elszámolásának részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének
25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meg-
állapított feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében el-
járó pénzügyminiszter véleményének kikérésével, vala-
mint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró
önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésé-
vel – a következõket rendelem:

1. §

A nyári gyermekétkeztetés támogatása (a továbbiakban:
támogatás) a községi, városi önkormányzatot, a fõváros-
ban a kerületi önkormányzatot (a továbbiakban együtt:
települési önkormányzat) a 2008. június 16-ától 2008.
augusztus 31-éig terjedõ idõszakra illeti meg.

2. §

(1) A támogatást azok a települési önkormányzatok igé-
nyelhetik, amelyek vállalják, hogy az 1. §-ban meghatáro-
zott idõszakban a (2) bekezdés szerinti gyermekek számá-
ra legalább 30 munkanapig folyamatosan napi egyszeri
melegétkeztetést biztosítanak. Kivételes esetben, ha a tele-
pülési önkormányzat a melegétkeztetést nem tudja meg-
szervezni, a támogatás felmelegíthetõ étel biztosítására is
fordítható.

(2) A támogatásból a települési önkormányzat a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, elsõ-
sorban 10 év alatti gyermekek étkeztetésérõl gondoskodik.

(3) A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfel-
jebb 350 forint.

3. §

A települési önkormányzat által nyári gyermekétkezte-
tés céljára igénybe vehetõ elvi keretösszeget, valamint a

megyénkénti elvi keretösszeget a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatásban részesülõ
gyermekek, és

b) 20/B. §-ának (4) bekezdése szerinti pótlékra jogosító
gyermekek
2007. július, valamint 2007. november havi együttes lét-
számadataiból számított átlag 23%-át alapul véve az
1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A települési önkormányzat jegyzõje – a gyermekjó-
léti szolgálat közremûködésével – 2008. május 23-áig fel-
méri a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. A felmért
igények alapján a települési önkormányzat 2008. május
30-áig értesíti az illetékes regionális szociális és gyámhi-
vatal megyei területi osztályát, illetve, ha annak illeté-
kességi területéhez tartozik, a Közép-Magyarországi Re-
gionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát
(a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) arról, hogy

a) a települési önkormányzat milyen arányban kívánja
igénybe venni az 1. számú mellékletben rá vonatkozóan
megállapított elvi keretösszeget,

b) a megyében esetlegesen keletkezõ elõirányzat-ma-
radvány esetén mekkora többletigénye van a települési ön-
kormányzatnak.

(2) Ha valamelyik települési önkormányzat nem vagy
nem teljes egészében igényli meg az 1. számú melléklet-
ben rá vonatkozóan megállapított elvi keretösszeget, a
szociális és gyámhivatal a fennmaradó összeget – a me-
gyében bejelentett összes többletigény és az egyes telepü-
lési önkormányzatok által bejelentett többletigények ará-
nyában – szétosztja a többletigényt bejelentõ települési
önkormányzatok között.

(3) A szociális és gyámhivatal az (1)–(2) bekezdésben
foglaltak alapján megállapítja az egyes települési önkor-
mányzatokat megilletõ elõirányzat összegét, amelyrõl
2008. június 5-éig értesíti

a) a települési önkormányzatot,
b) a 2. számú melléklet – elektronikusan történõ – meg-

küldésével a Magyar Államkincstár illetékes regionális
igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság).

(4) Az Igazgatóság 2008. június 10-éig a 3. számú mel-
léklet szerinti, elektronikusan összesített adatokat számí-
tógépes hálózaton megküldi az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) részére.
Az ÖTM az összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a
Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak (a továbbiak-
ban: SZMM).

(5) Az ÖTM 2008. június 13-áig rendelkezik a Magyar
Államkincstár felé a 3. számú melléklet szerint igényelt tá-
mogatásnak a települési önkormányzatok részére történõ
átutalásáról.
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5. §

(1) A települési önkormányzat 2008. szeptember 15-éig
a 4. számú melléklet szerint elszámol a támogatással az
Igazgatóság felé, egyidejûleg gondoskodik a fel nem hasz-
nált összeg visszautalásáról.

(2) Ha a gyermek nem a lakóhelye szerinti települési ön-
kormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben
vett részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat az
adott gyermekre jutó támogatást átadja a nyári gyermekét-
keztetést biztosító települési önkormányzatnak. A támoga-
tással a 4. számú melléklet szerint az a települési önkor-
mányzat számol el, amelynek a támogatást folyósították.

(3) Az Igazgatóság elektronikusan összesíti a 4. számú
melléklet szerinti elszámolásokat és 2008. október 15-éig
az 5. számú melléklet szerint, megyénként, önkormányza-
tonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi
az ÖTM részére. Az ÖTM az összesített adatokat tájékoz-
tatásul megküldi az SZMM-nek.

6. §

Az e rendelet szerint igényelt támogatás jogtalan igény-
bevétele esetén az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (1)–(2) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
19/2008. (V. 14.) GKM

rendelete*
a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok

és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása

igénybevételének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 3. pontjában
foglalt felhatalmazás alapján – a gazdasági és közlekedési

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a
következõket rendelem el:

A támogatás jellege

1. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
igényelhetõ.

(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerzõdés
87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bi-
zottsági rendelet (HL L 379. 2006. 12. 28. 5. o.) (a további-
akban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szerinti csekély
összegû támogatásnak minõsül.

Támogatás igénylésére jogosultak köre

2. §

(1) A települési önkormányzat (a továbbiakban: önkor-
mányzat) a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kom-
pok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszol-
gáló utak fenntartási, felújítási támogatását az 1. melléklet
szerinti formanyomtatvány kitöltésével, továbbá az 1. mel-
lékletben felsorolt dokumentumok csatolásával igényel-
heti.

(2) Az az önkormányzat, amely az igénylést megelõzõ
évben is részesült támogatásban, abban az esetben igé-
nyelhet újabb támogatást, ha az elõzõ évben kapott támo-
gatással határidõre hiánytalanul elszámolt.

A támogatható tevékenységek, támogatási kategóriák,
a támogatás mértéke

3. §

(1) Támogatást révek, kompok, parti létesítmények, ki-
szolgáló utak fenntartására, felújítására, kivételes esetben
– ha a felsoroltakra vonatkozó mûszaki elõírások vagy a
mûszaki állapot szükségessé teszi – új eszközök beszerzé-
sére lehet igényelni.

(2) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján, mél-
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tánylandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok
esetén lehetõség van a mûködtetés támogatására is a bevé-
tellel nem fedezett mûködtetési költségek kiegészítésére.

(3) Egy adott mûtárgyra, valamint egy átkelés mûködte-
tési költségeinek kiegészítésére egy pályázati évben csak
egy önkormányzat pályázhat.

Felújítási támogatás

4. §

(1) A támogatás mértéke – ide nem értve a (2) bekezdés-
ben foglalt esetet – az elszámolható költségek legfeljebb
70%-a lehet.

(2) Az igényelhetõ támogatás mértéke – kérelemre – az
elszámolható költségek legfeljebb 80%-a lehet

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempont-
ból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meg-
haladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéké-
rõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletei-
ben szereplõ települések, és

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2–3. mellékleteiben
szereplõ kistérségek (és az azokat alkotó települések) ese-
tében.

Mûködtetési támogatás

5. §

(1) A mûködtetési támogatás nem haladhatja meg a
ténylegesen felmerülõ mûködtetési veszteség 80%-át.

(2) Mûködtetési támogatásra azok az önkormányzatok
pályázhatnak, amelyeknél az átkelés nem ingyenes, és a
komp-, illetve a révközlekedéshez fogyasztói árkiegészí-
tést vesznek igénybe.

A támogatásokra vonatkozó közös rendelkezések

6. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások támogatástartalmáról.

(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaíté-
lésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.

(3) A támogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági
rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerinti
tájékoztatást ad.

(4) Azonos elszámolható költségek tekintetében a cse-
kély összegû támogatás nem halmozható más állami támo-
gatással, ha az ilyen jellegû támogatáshalmozódás olyan
támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az e
rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

7. §

Nem nyújtható támogatás azon szervezet részére,
amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely tá-
mogatás visszafizetésére kötelezõ határozata van érvény-
ben.

8. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos
okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjá-
tól számított tíz évig megõrizni.

9. §

(1) Egy projekthez igénybe vett összes támogatás – füg-
getlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, orszá-
gos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az állami támogatásra al-
kalmazandó uniós jogi aktusban vagy az Európai Bizott-
ság támogatást jóváhagyó határozatában megjelölt támo-
gatási intenzitást.

(2) A mûködtetési és felújítási támogatások esetén csak
a mûködtetéshez és felújításhoz közvetlenül kapcsolódó
költségek számolhatók el, a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény szerint.

A támogatás igénylése

10. §

(1) A pályázathoz minden esetben csatolni kell a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság illetékes területi szervének jegy-
zõkönyvét, amely tartalmazza a tervezett beavatkozás mû-
szaki tartalmának szükségességét.

(2) A támogatási kérelmet postai úton vagy személyesen
2 példányban, vagy elektronikus úton a Magyar Állam-
kincstár illetékes regionális igazgatósága részére (a további-
akban: Igazgatóság) kell benyújtani tárgyév június 2-áig.

(3) Az Igazgatóság a kérelem megérkezését követõen
haladéktalanul ellenõrzi, hogy a kérelem megfelel-e az e
rendeletben foglalt követelményeknek.

(4) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyújtotta
be, az igazgatóság az önkormányzatot a kérelem beérkezé-
sétõl számított nyolc napon belül – legfeljebb nyolcnapos
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határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történõ figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.

(5) A kérelem egy példányát az ellenõrzést és hiánypót-
lást követõen az Igazgatóság 5 napon belül, de legkésõbb
tárgyév június 12-éig a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium részére (a továbbiakban: minisztérium) továbbítja.

(6) Az önkormányzat a kérelem benyújtásakor nyilatko-
zik a tartós üzemeltetés fenntartásáról (minimum 5 év), to-
vábbá vállalja, hogy az adott felújításra kerülõ eszközre,
2 millió Ft feletti támogatásnál 3 év elidegenítési tilalom
vonatkozik. Ha a támogatott eszköz elidegenítése a meg-
adott határidõ elõtt mégis megtörténik, a támogatás össze-
gét a Magyar Államkincstár részére az elidegenítést köve-
tõ 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

(7) Kizárólag azon önkormányzatoknál lehet a bruttó
költségeket figyelembe venni, amelyek az általános for-
galmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény szerinti levo-
nási joggal nem rendelkeznek. Ha az önkormányzat a tá-
mogatást – szerzõdés alapján – a beruházás lebonyolítását
végzõ, általános forgalmi adó levonására jogosult vállal-
kozónak továbbítja, a támogatásban a nettó módon számí-
tott költségeket kell figyelembe venni.

A támogatás iránti kérelem elbírálása

11. §

(1) A támogatási kérelmeket Tárcaközi Bizottság (a to-
vábbiakban: Bizottság) értékeli.

(2) A Bizottság tagjainak száma 6 fõ, amelybõl 1 fõt a
gazdasági és közlekedési miniszter, 1 fõt a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ vezetõje, 1 fõt az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter, 1 fõt a pénzügymi-
niszter jelöl ki, továbbá 2 fõt az országos érdek-képviseleti
szervezetek delegálnak.

(3) A Bizottság mûködési feltételeit a minisztérium biz-
tosítja.

(4) A Bizottság elnöke a gazdasági és közlekedési mi-
niszter által delegált tag.

(5) A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább négy
tagja jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hoz-
za. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

12. §

A támogatási kérelmekrõl a Bizottság javaslata alapján
a gazdasági és közlekedési miniszter tárgyév július 8-áig
dönt.

13. §

A beérkezõ támogatási igények és a rendelkezésre álló
források figyelembevételével prioritást élveznek:

a) a vízi jármûveken (komp, hajó, révcsónak) végzendõ,
a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújítások,

b) a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási létesítmé-
nyek javítása, korszerûsítése,

c) a közegészségügyi elõírásokat, esélyegyenlõségi in-
tézkedéseket megfogalmazó jogszabályok elõírásait meg-
valósító beruházások,

d) azoknak az átkeléseknek a felújítási kérelmei, ame-
lyek kistérségi központok jobb elérhetõségét biztosítják,
valamint azon települések igényei, ahol a munkába járás,
iskolalátogatás, egészségügyi ellátás nyújtása, illetve
igénybe vétele más tömegközlekedési eszközzel nem vagy
csak igen nagy kerülõvel biztosítható.

14. §

A minisztérium a megítélt támogatásokról, továbbá az
elutasításról a kérelmet benyújtó önkormányzatokat tárgy-
év július 18-áig írásban értesíti, továbbá közzéteszi azokat
az Önkormányzatok Közlönyében, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium, valamint a minisztérium
honlapján.

A támogatás folyósítása

15. §

A támogatásban részesült önkormányzatok, és a részük-
re jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a minisz-
térium utalványozás céljából tárgyév július 11-éig meg-
küldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
umnak. A megítélt támogatást az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium utalványozását követõen a Ma-
gyar Államkincstár egy összegben legkésõbb tárgyév júli-
us 18-áig átutalja az önkormányzat számlájára.

A támogatás felhasználása

16. §

(1) A felújítási és fenntartási munkák az értesítés kéz-
hezvétele után azonnal elkezdhetõek.

(2) A felújítási, illetve fenntartási munkák megkezdésé-
rõl az önkormányzat a minisztériumot írásban értesíti.

A támogatás elszámolása

17. §

(1) A tárgyévi támogatás felhasználásának és elszámo-
lásának határideje a tárgyévet követõ év június 30-a.
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(2) Ha a támogatásra az önkormányzat a tárgyévet köve-
tõ évben is pályázatot kíván benyújtani, a tárgyévi támoga-
tás felhasználásának és elszámolásának határideje a tárgy-
évet követõ év február 28-a.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elszámolást két pél-
dányban kell megküldeni az Igazgatósághoz. Az Igazgató-
ság a pénzügyi felülvizsgálatot követõen az elszámolás
egy példányát annak beérkezésétõl számított 30 napon be-
lül a minisztérium részére megküldi.

(4) A felújítási támogatás-elszámolásnak tartalmaznia
kell a 2. melléklet szerinti, kitöltött Elszámoló lapot (A).

(5) Az Elszámoló laphoz csatolni kell a kifizetett számlák
másolatát vagy számlahelyettesítõ bizonylatot oly módon,
hogy azok a mûszaki tartalommal azonosíthatóak legyenek,
továbbá a kifizetést igazoló dokumentum másolatát. A be-
nyújtott számlamásolatok abban az esetben fogadhatók el, ha
azokat az illetékes önkormányzat vagy az önkormányzattal
szerzõdéses viszonyban álló üzemeltetõ nevére állították ki.

(6) Az Elszámoló laphoz csatolni kell a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság által a munka elvégzésérõl kiállított igazolást.

(7) A mûködtetési támogatás bizonylatokkal alátámasz-
tottan a 2. melléklet szerinti Elszámoló lap (B) kitöltésével
számolható el.

(8) Az önkormányzatnak a beruházást lebonyolító vál-
lalkozással kötött szerzõdést az elszámolás során csatolnia
kell.

A támogatással megvalósított fenntartási és felújítási
munka szakszerûségének ellenõrzése

18. §

A fenntartási és felújítási munkák szakszerûségét, hely-
színi ellenõrzés keretében a minisztérium vagy annak
megbízottja vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság a kivite-
lezés során és annak befejeztével, valamint az elidegeníté-

si tilalom betartását az elõírt határidõig ellenõrzi, és arról
ellenõrzési jegyzõkönyvet vesz fel.

Pénzügyi felülvizsgálat

19. §

(1) Az Igazgatóság által a minisztériumhoz továbbított
elszámolások szabályszerûségét a minisztérium vagy
megbízottja vizsgálja és dokumentálja annak beérkezését
követ 30 napon belül.

(2) Különösen indokolt esetben a Bizottság legkésõbb a
tárgyév október 31-éig benyújtott kérelem alapján engedé-
lyezheti a mûszaki tartalom módosítását. Az elbírálás fel-
tétele az eredeti pályázati kiírásnak megfelelõ dokumentá-
ció benyújtása az új mûszaki tartalommal.

(3) Különösen indokolt esetnek számít a pályázat be-
nyújtásakor még nem ismert szükséges beavatkozás elvég-
zésére irányuló mûszaki tartalommódosítás.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyújtott
támogatásokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a közforgalmú, közútpótló, folyami révek, kompok
és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló
utak fenntartási, felújítási támogatása igénybevételének
részletes szabályairól szóló 34/2007. (III. 19.) GKM ren-
delet. Ez a bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ na-
pon hatályát veszti.

(3) E rendelet alapján döntés csekély összegû támogatá-
sok tekintetében 2013. december 31-éig hozható.

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

Tájékoztató
a helyi önkormányzatok mûködését érintõ egyes jogszabályok véleményezésérõl

A belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbõl fakadó egyes önkormányzati feladatok
– Az önkormányzati rendeletek harmonizációja és az ahhoz kapcsolódó jelentéstételi kötelezettség,

valamint az elektronikus egyablakos ügyintézés, illetve a hatóságok közötti együttmûködés

Az Önkormányzati Tájékoztató 2007/12. számában jelent meg a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvrõl1 (a továbbiakban: irányelv) készült tájékoztató az irányelv célkitûzéseirõl, az általa érintett, illetve hatálya
alá nem tartozó szolgáltatások körérõl. Az irányelv megteremti annak lehetõségét, hogy az Európai Közösséget létreho-
zó Szerzõdésben (EK-Szerzõdésben) lefektetett négy alapszabadság közül a szolgáltatásnyújtás szabad áramlása a gya-
korlatban minél szélesebb körben megvalósulhasson. Az EK-Szerzõdés 49. cikke értelmében nem lehet korlátozni a
szolgáltatásnyújtás szabadságát a tagállamok azon állampolgárai tekintetében, akik a szolgáltatás igénybe vevõjének or-
szágától eltérõ államban telepedtek le. Az irányelv fõ célja, hogy ezen rendelkezésnek érvényt szerezzen, s megszüntes-
se, vagy legalábbis jelentõsen csökkentse a jogi és adminisztratív korlátozásokat a szolgáltatások piacán. A belsõ piacon
jelenleg számos akadály gátolja a szolgáltatókat, különösen a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy mûködésüket or-
száguk határain túlra is kiterjeszthessék, és a belsõ piac nyújtotta elõnyöket teljes mértékben kihasználhassák. Ilyen aka-
dályok merülhetnek fel akkor, amikor az egyik tagállamból jövõ szolgáltatók le akarnak telepedni egy másik tagállam-
ban (azaz ott egy állandó jelenlétet kívánnak teremteni), vagy amikor a szolgáltatók saját, eredeti tagállamukból kíván-
nak szolgáltatást nyújtani egy másik tagállamba, például ideiglenesen a másik tagállamba költözve. A jogi és adminiszt-
ratív akadályok gyengítik az EU szolgáltatóinak világpiaci versenyképességét és a versenyképes szolgáltatási piac ki-
alakulását, amely nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés ösztönzéséhez és a munkahelyteremtéshez. A fogyasztók szá-
mára szélesebb körû választási lehetõséget, valamint jobb és olcsóbb szolgáltatásokat biztosít majd egy olyan szabad pi-
ac, amely a tagállamokat arra készteti, hogy megszüntessék a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás korlátozásait,
ugyanakkor növeljék az átláthatóságot, és bõvítsék a fogyasztók számára nyújtott tájéko ztatást.

Az irányelv hazai átültetésének folyamatában 2007 második félévében sor került a törvények, a kormány-, illetve mi-
niszteri rendeletek átvilágítására az irányelvvel való összhang biztosítása szempontjából; a közelmúltban került sor az
irányelvvel esetlegesen érintett önkormányzati rendeletek felmérésére is. Az összesített országos adatok alapján 3194
önkormányzatnak összesen 31 306 olyan rendelete van, amely az elõzetes felmérés alapján érintett lehet az irányelv ren-
delkezéseivel való jogharmonizáció során. Ezek elõzetes elemzése alapján az irányelvvel ténylegesen érintett önkor-
mányzati rendeletek száma várhatóan kevesebb lesz. A feladat végrehajtása érdekében az önkormányzatok valamennyi
rendeletüket áttekintették, így meghatározható az irányelvvel nem érintett önkormányzati rendeletek száma is (a közölt
adatok szerint 68 561 önkormányzati rendelet nem érintett). Az átvizsgált önkormányzati rendeletek számából kitûnik,
hogy az önkormányzatok tájékoztatása szerint az összes önkormányzati rendelet kétharmada valószínûleg nem érintett
az irányelv által. Ennek pontosítása és a ténylegesen érintett rendeletek meghatározása érdekében szükséges a valójában
érintett rendeletek meghatározása és a jogharmonizáció elvégzése.

Az irányelvbõl fakadó harmonizációs kötelezettség teljesülése érdekében az önkormányzatoknak 2008. június 30-áig
meg kell jelölniük a már beazonosított önkormányzati rendeletek irányelvvel érintett konkrét rendelkezéseit; ez azt je-
lenti, hogy az elõzetes felmérés során beazonosított rendeleteket szakaszról szakaszra meg kell vizsgálni annak megálla-
pítása érdekében, hogy azokat mennyiben érintik az irányelv rendelkezései.

A jelen ismertetõ tájékoztatást nyújt az irányelvbõl fakadó, az illetékes hatóságot (így az önkormányzatokat is) érintõ
legfontosabb feladatokról:
I. az önkormányzati rendeletek átvilágítása és jelentéstételi kötelezettség,
II. az elektronikus egyablakos ügyintézés,
III. hatóságok közötti igazgatási együttmûködés.

I. Az önkormányzati rendeletek átvilágítása és a jelentéstételi kötelezettség

A tájékoztatónak ez a pontja segítséget nyújt az önkormányzatoknak az irányelvvel ténylegesen érintett önkormány-
zati rendeletek megállapításához, a beazonosított önkormányzati rendeletek irányelvvel érintett konkrét rendelke-
zései meghatározásához, valamint útmutatóul szolgál a jogharmonizációs munkához. Javaslatot tesz az átvilágítás le-
folytatásának módszerére, továbbá az egyes rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan ismerteti az irányelvvel való
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érintettség eseteit, az esetleges ütközés feloldására irányuló javaslatokat. Az összeállításhoz felhasználtuk a közigazga-
tási hivatalok által a témában készített tanulmányokat, és figyelembe vettük a Külügyminisztérium javaslatait is.

Az irányelv 44. cikkének (1) bekezdése kötelezi a tagállamokat arra, hogy hatályba léptessék azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek 2009. december 28-áig megfe-
leljenek. A hatályos önkormányzati rendeletek harmonizációját úgy kell tehát elvégezni, hogy az irányelvnek megfelelõ
rendelkezések a fenti idõpontig hatályba lépjenek. Külön figyelmet kell fordítani azokra a rendeletekre, amelyek eseté-
ben külön jogszabályok az elõkészítés szakaszában a tervezettel kapcsolatban meghatározott szervezeteknek vélemé-
nyezési jogosultságot írnak elõ, illetve amelyekkel az adott rendelet elfogadása elõtt egyeztetni kell (pl. HÉSZ, környe-
zetvédelmi rendelet, zaj-, rezgésvédelem, hatósági árak megállapításának egyes esetei, vállalkozások támogatásáról szó-
ló rendeletek stb.). Tekintettel a jelentéstételi kötelezettség teljesítésére és a véleményezéshez, egyeztetéshez szükséges
idõtartamra, az önkormányzati rendeletek módosításának mielõbb, de legkésõbb 2009. november 30-áig kell megtör-
ténnie.

Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizáció két feladatot foglal magában:
A) az önkormányzati rendeletek átvilágítása és szükség szerinti módosítása és esetleges hatályon kívül helyezése,
B) a fenntartható, módosított vagy hatályon kívül helyezett rendelkezésekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség az

Európai Bizottság számára (lásd 39. cikk).

A) Az önkormányzati rendeletek átvilágítása és szükség szerinti módosítása, illetve esetleges hatályon kívül helyezése

A hazai jogszabályok (így az önkormányzati rendeletek) az irányelvnek való megfelelõség szempontjából való átvilá-
gításának célja az állampolgárok és vállalkozások Európai Unión belüli szabad áramlását gátoló hazai szabályozások
feltárása és egy egyszerûbb szabályozási környezet létrehozása a hatályos törvények, kormányrendeletek, miniszteri
rendeletek és önkormányzati rendeletek esetleges módosítása révén.

Az átvilágítás folyamatának javasolt lépései
a) Meg kell vizsgálni, hogy az elõzetes felmérés során érintettnek talált valamennyi önkormányzati rendeletre kiterjed-e

az irányelv tárgyi hatálya.
b) Ezek után meg kell vizsgálni, hogy a rendelet tartalmaz-e a valamely szolgáltatásra, szolgáltatóra vagy szolgáltatást

igénybe vevõre vonatkozóan engedélyezési eljárást (pl. telephely-engedély) vagy más – a szolgáltatás tartalmát érin-
tõ – korlátozást, követelményt, tilalmat (pl. meghatározott jogi formában történõ mûködés elõírása, minimális vagy
maximális díjszabás elõírása).

c) Minden egyes szolgáltatásnyújtásra való jogosultságot adó engedélyezési eljárás, illetve szolgáltatásnyújtással szem-
ben támasztott követelmény vizsgálatakor a következõkre kell figyelemmel lenni: a szolgáltatás nyújtására vonatkozó
engedélyezési rendszer, illetve a szolgáltatás nyújtásával szemben támasztott követelmény csak abban az esetben tart-
ható fenn, amennyiben ez megfelel a megkülönböztetésmentesség, a szükségesség, valamint az arányosság követel-
ményének.

Tehát elõször meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzati rendelet nem tartalmaz-e diszkriminatív rendelkezést, il-
letve megfelel-e az egyenlõ bánásmód követelményének. Ki kell térni az adott korlátozás alóli mentességi, illetve
kedvezményes esetek kontrollálására is, mivel az ilyen szabályozás is lehet diszkriminatív. Amennyiben a jogszabály
tartalmaz diszkriminatív rendelkezés(eke)t, javaslatot kell tenni az állampolgárok közötti megkülönböztetés meg-
szüntetésére. Ezután arra kell figyelemmel lenni, hogy az engedélyezési rendszerek, illetve korlátozó rendelkezések
fenntartása szükséges-e, azaz indokolható-e az irányelv által elismert közérdekû céllal. Amennyiben nem, azok mó-
dosítására, illetve esetleges hatályon kívül helyezésére kell javaslatot tenni.

Ezt követõen vizsgálni kell, hogy az engedélyezési rendszerek, illetve korlátozások arányosak-e, nem túlzóak-e, il-
letve az adott közérdekû cél nem érhetõ-e el más módon (pl. elõzetes engedélyezés helyett utólagos ellenõrzéssel). Az
engedélyezések esetén szükséges megvizsgálni azt is, hogy az eljárási szabályok egyszerûek-e, biztosítják-e a gyors
elbírálás lehetõségét. Számos esetben az engedélyezés kiváltható egyszerûbb eljárással, például bejelentési kötele-
zettség elõírásával.

Ha a vizsgálat során az állapítható meg, hogy az adott rendelkezés megfelel a fent említett hármas követelménynek
(megkülönböztetésmentesség, szükségesség, arányosság), illetve az adott rendeleti tárgykörre vonatkozó egyéb köve-
telményeknek, a rendelkezést nem szükséges módosítani, az továbbra is fenntartható. Ugyanakkor, ha az adott norma
nem felel meg az irányelvben elõírt követelményeknek, módosításuk vagy hatályon kívül helyezésük szükséges. Min-
den egyes önkormányzati rendelet esetében a fenti feladatokat kell elvégezni mindaddig, amíg valamennyi érintett
rendelet vizsgálata le nem zárul.
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d) A tényleges érintettség megállapítása után kerülhet sor az önkormányzati rendeletek harmonizációjára. Amennyiben a
már felülvizsgált rendeleteket érintõ magasabb szintû jogszabályok módosulnak, a hazai vonatkozó módosított jog-
szabályokkal harmonizálni kell a rendeletet. A törvények, kormány- és miniszteri rendeletek átvilágítása során meg-
határozásra kerültek az érintett hazai jogszabályok és hazai jogalapjuk, valamint az, hogy az irányelv mely rendelke-
zéseivel ellentétes a szabályozás, a jogszabály mely rendelkezései tartalmaznak az irányelvvel ellentétes korlátozáso-
kat és a korlátozások szükségesek-e (annak indoklása), továbbá a jelentéstételi kötelezettség és az illetékes hatóság.
Azokat a rendeleteket javasoljuk korábbi idõpontra tervezni, amelyek tárgykörében az illetékes minisztérium azt álla-
pította meg, hogy az ágazati jogszabályi környezet megfelel az irányelv követelményeinek, mivel ezek körében a har-
monizáció miatt nem várható jogszabályváltozás. Ahol a minisztérium az ágazati joganyagban az irányelvvel ütközést
állapított meg, ott várható a magasabb szintû jogszabályok módosítása, ezért az ilyen tárgykörbe tartozó helyi rendele-
tek harmonizációját késõbbi idõpontra kell tervezni.
A szolgáltatókat jelentõsebben érintõ rendeletek felülvizsgálatát indokolt korábbi idõpontban tervezni (pl. közterü-
let-használati rendeletek, vásár-, piacrendeletek). Javasoljuk ütemterv készítését a feladat elvégzéséhez, és az ütem-
terv alapján célszerû a képviselõ-testület munkatervében is megjeleníteni a felülvizsgálat ütemezését. Külön ki kell
térni azokra a tárgykörökre, amelyek esetében kétfordulós testületi tárgyalásra van szükség.

e) A felülvizsgált rendelet tervezetét elfogadásra a képviselõ-testület/közgyûlés elé kell terjeszteni. Ha valamely jogsza-
bályi rendelkezés szerint adott szervezet véleményét, állásfoglalását be kell szerezni, illetve tájékoztatásul meg kell
küldeni valamely szervezetnek, akkor a felülvizsgálat alapján kidolgozott tervezetet a testület határozati formában el-
sõ olvasatban fogadja el, és csak a második fordulóban fogadhatja el a jogalkotó. Az irányelv 44. cikkének (1) bekez-
dése szerint, amikor a tagállamok elfogadják az irányelv átültetéséhez szükséges rendelkezéseket, azokban hivatkozni
kell az irányelvre. A hivatkozás módját a tagállamok maguk határozzák meg. Eszerint Magyarországon a 12/1987.
(XII. 29.) IM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése, valamint annak melléklete értelmében jogharmonizációs záradékkal
kell ellátni az érintett önkormányzati rendeletet: „E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parla-
ment és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

f) Az átvilágított és elfogadott rendeleteket – elektronikusan is – meg kell küldeni a közigazgatási hivatal részére. Ennek
betartása kiemelkedõen fontos, mivel az irányelv 44. cikkének (1) bekezdése arra is kötelezi a tagállamokat, hogy az
irányelv átültetésével kapcsolatos tagállami rendelkezések szövegét küldjék meg az Európai Bizottságnak. E kötele-
zettséget hazánk csak akkor tudja teljesíteni, ha az önkormányzatok által alkotott rendeletekben meghatározott köve-
telményekrõl, engedélyezési eljárásokról is rendelkezésre állnak az elõbbiekben ismertetett adatok. Ezért felhívjuk az
önkormányzatok figyelmét, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény értelmében
2008. július 1-jét követõen valamennyi önkormányzat köteles rendeleteit elektronikus úton is megküldeni a közigaz-
gatási hivatalok részére.

Az önkormányzati rendeletek érintettségének vizsgálatához az alábbiak figyelembevételét javasoljuk. A szolgáltatás-
nyújtás kétféleképpen valósulhat meg: egyik esete, amikor a szolgáltató Magyarországon letelepszik, vagyis valamely
szolgáltatást, tevékenységet határozatlan ideig, állandó jelleggel Magyarország területén nyújt; másik esete, amikor egy
másik tagállamban letelepedett szolgáltató határon átnyúló, ideiglenes jelleggel nyújt szolgáltatás(oka)t Magyarorszá-
gon. Az irányelv e két szolgáltatástípussal szemben különbözõ követelményeket támaszt.

1. Letelepedés keretében nyújtott szolgáltatások
Az irányelv foglalkozik az engedélyezési rendszerekkel, meghatározza az engedélyezéssel kapcsolatos feltételeket, kö-
vetelményeket, tilalmakat, az engedélyezési eljárás fõbb elveit, az ezek során alkalmazott tiltott, illetve értékelendõ kö-
vetelményeket. A szolgáltatás gyakorlása fõszabályként nem köthetõ engedélyhez. A tevékenység gyakorlása feltétele-
ként akkor állapítható meg valamely engedély beszerzése, ha az nem tartalmaz hátrányos megkülönböztetést, azt közér-
deken alapuló kényszerítõ indok támasztja alá, ha a kitûzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg,
különösen azért, mert az utólagos ellenõrzésre túl késõn kerülne sor ahhoz, hogy az valóban hatékony legyen [9. cikk
(1) bekezdés]. Az engedély megadásának feltételeit úgy kell meghatározni, hogy megakadályozzák az illetékes hatósá-
got abban, hogy vizsgálati jogkörüket önkényesen alkalmazzák [10. cikk (1) bekezdés].
Ennek érdekében a feltételeknek:
a) megkülönböztetés-mentesnek,
b) közérdeken alapuló kényszerítõ indok által alátámasztottnak,
c) a közérdekhez kapcsolódó céllal arányosnak,
d) világosnak és egyértelmûnek,
e) objektívnek,
f) elõzetesen nyilvánosságra hozottnak,
g) átláthatónak,
h) hozzáférhetõnek kell lenniük [10. cikk (2) bekezdés a)–g) pontok].
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Tilos a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos alábbi követelmények alkalmazása (14. cikk):
a) közvetve vagy közvetlenül az állampolgárságon, a jogi személy székhelyén alapuló megkülönböztetõ követelmények,

különösen a szolgáltatóra, alkalmazottaira, a társaság tulajdonosainak, igazgatósági vagy felügyelõ testületek tagjaira
vonatkozó állampolgársági követelmények, illetve az olyan elõírás, hogy az elõbbieknek az adott állam területén
lakóhellyel kell rendelkezniük;

b) egynél több tagállamban telephellyel való rendelkezésre, egynél több tagállamban nyilvántartásába való bejegyzésre,
szakmai szervezetben, szövetségben való tagsággal rendelkezésre irányuló követelmények;

c) a szolgáltatás elsõdleges vagy másodlagos telephely közti választási szabadságára vonatkozó korlátozások, illetve a
telephely jogi formája megválasztásának szabadságát korlátozó elõírások;

d) a telephely létesítése tekintetében viszonosság megkövetelése;
e) gazdasági típusú elõzetes vizsgálatok elõírása;
f) versengõ gazdasági szereplõk közvetlen vagy közvetett részvétele az engedélyek megadásában;
g) pénzügyi garancia esetén annak megkövetelése, hogy azt az adott állam területén mûködõ szervezettõl kell beszerezni;
h) az adott állam nyilvántartásában meghatározott ideje tett bejegyzés, illetve a tevékenységnek az adott tagállam terüle-

tén meghatározott idõtartamig való ellátása.

A vizsgálat során értékelni kell, hogy a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultságot, illetve a szolgáltatási te-
vékenység gyakorlását az alábbi megkülönböztetés-mentes követelmények bármelyikének való megfeleléshez köti-e az
önkormányzati rendelet [15. cikk (2) bekezdés):
a) mennyiségi vagy területi korlátozások,
b) a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való mûködésre,
c) a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmények,
d) bizonyos szolgáltatók számára tartják-e fenn a szolgáltatási tevékenységre való jogosultságot,
e) a tagállam területén egynél több telephellyel rendelkezés elõírása,
f) alkalmazottak minimális számát elõíró követelmények,
g) rögzített legalacsonyabb/legmagasabb díjtételek,
h) a szolgáltatáshoz kiegészítõ szolgáltatás nyújtásának elõírása.

Ez a jogrendszerben az irányelv szempontjából történõ beazonosítás, átvilágítás (screening) szakasza. Amely jogszabály
tartalmaz rendelkezést a fenti körben, az minden esetben érintettnek minõsül.
Az érintett jogszabályi rendelkezéseket értékelni kell, hogy megfelelnek-e az alábbi, egyéb feltételeknek [15. cikk
(3) bekezdés]:
a) hátrányos megkülönböztetés tilalma (állampolgárság, székhely szerint);
b) szükségesség (a követelményeket a közérdeken alapuló kényszerítõ indok támasztja-e alá);
c) arányosság (a követelményeknek alkalmasaknak kell lenniük a célok teljesítésének biztosítására, de nem haladhatják

meg a cél eléréséhez szükséges mértéket és nem válthatók ki más, ugyanazt az eredményt biztosító, kevésbé korlátozó
intézkedéssel).

Az irányelv alkalmazása szempontjából – tekintettel az Európai Bíróság esetjogára – a közérdekû célok lehetnek különö-
sen:
a) közrend,
b) közbiztonság,
c) közegészségügy,
d) rendfenntartás,
e) szociálpolitikai célok,
f) szolgáltatást igénybe vevõk védelme,
g) fogyasztóvédelem,
h) munkavállalók védelme,
i) állatok jóléte,
j) szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyának megõrzése,
k) csalások megakadályozása,
l) tisztességtelen verseny megakadályozása,
m) környezet, városi környezet védelme,
n) hitelezõk védelme,
o) igazságszolgáltatás megóvása,
p) közúti biztonság,
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q) szellemi tulajdon védelme,
r) kultúrpolitikai célok,
s) magas szintû oktatás biztosításának szükségessége,
t) sajtó sokszínûségének fenntartása,
u) nemzeti nyelv támogatása,
v) nemzeti történelmi és mûvészeti örökség megõrzése,
w) állategészségügyi politika [Preambulum (40) bekezdés].

2. Határon átnyúló, ideiglenes jelleggel nyújtott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

A határon átnyúló szolgáltatást letelepedés nélkül nyújtó vállalkozások esetében az irányelv megerõsíti a szolgáltatás
nyújtásának szabadságát (pl. a tagállamok nem írhatják elõ, hogy egy átmeneti jelleggel szolgáltatást nyújtani akaró, más
tagállamban letelepedett vállalkozás területükön telephellyel rendelkezzen, vagy engedélyt szerezzen be az illetékes ha-
tóságoktól, beleértve a nyilvántartásba vételi kötelezettséget is). Rögzíti az irányelv továbbá, hogy tagállami korlátozá-
sokat, követelményeket csak a közrend, közbiztonság, közegészségügy, környezetvédelem és foglalkoztatási feltételek
vonatkozásában lehet fenntartani. A tagállami követelményeknek azonban meg kell felelniük a diszkriminációmentes-
ség, illetve az arányosság elveinek is. Egyes szolgáltatásokra azonban nem vonatkoznak a határokon átnyúló szolgáltatá-
sokra vonatkozó szabályok (pl. ügyvédi szolgáltatások, postai, gáz-, villamosenergia-szolgáltatások, könyvvizsgálói
szolgáltatások).

3. Az eljárások egyszerûsítésére vonatkozó szabályok

Az irányelv a túlzottan nehézkes engedélyezési rendszerek, eljárások és alaki követelmények felszámolása érdekében
számos rendelkezést tartalmaz.2 Az egyik alapvetõ nehézség a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatási tevé-
kenység gyakorlása terén – különösen a kis- és középvállalkozások számára – a közigazgatási eljárások összetettsége,
hosszas idõtartama és az eljárásokkal kapcsolatos jogbizonytalanság. Az ügyintézés egyszerûsítése az olyan késedel-
mek, költségek és visszatartó hatások kiküszöbölését szolgálja, amelyek például a szükségtelen vagy túlzottan összetett
és megterhelõ, illetve az egymást átfedõ eljárásokból, a dokumentumok benyújtásával kapcsolatos túlzott adminisztratív
akadályokból, az illetékes hatóságok diszkrecionális jogköreinek alkalmazásából, a válaszadás meghatározatlan vagy
túlzottan hosszú határidejébõl, a megadott engedélyek érvényességének korlátozott idõtartamából, valamint az arányta-
lan díjakból és büntetésekbõl erednek. Az ilyen gyakorlatok különösen erõs visszatartó erõvel hatnak az olyan szolgálta-
tókra, akik vagy amelyek tevékenységüket más tagállamokra is ki kívánják terjeszteni, továbbá összehangolt korszerûsí-
tést tesznek szükségessé a huszonhét tagállamból álló, kibõvített belsõ piacon.

Az eljárások egyszerûsítésének része, hogy amennyiben a tagállamok a szolgáltatótól vagy a szolgáltatás igénybe ve-
võjétõl igazolást, tanúsítványt vagy bármely egyéb olyan iratot kérnek, amely valamely követelménynek való megfele-
lést bizonyít, minden olyan, más tagállamból származó iratot el kell fogadniuk, amely ezzel egyenértékû célt szolgál,
vagy amelybõl egyértelmûen kiderül a szóban forgó követelménynek való megfelelés. A tagállamok fõszabályként nem
követelhetik meg, hogy valamely más tagállamból származó irat esetében az eredeti példányt, vagy annak hiteles máso-
latát vagy hiteles fordítását nyújtsák be.

A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultsággal, valamint a szol-
gáltatási tevékenység gyakorlásával kapcsolatos minden eljárás és alaki követelmény egyszerûen teljesíthetõ legyen tá-
volról és elektronikus úton az érintett egyablakos ügyintézési pontoknál és az érintett illetékes hatóságoknál (8. cikk).
Mint láttuk, elõre kell lépnünk az elektronikus ügyintézés területén is, nem egyeztethetõ össze az irányelv 8. cikkével az
elektronikus ügyintézés kizárása a hatósági ügyekben, beleértve az önkormányzati hatósági ügyeket is.

4. A szolgáltatás igénybe vevõinek jogai

Az irányelv nemcsak az illetékes hatóságok és a szolgáltatók viszonyára tartalmaz rendelkezéseket, hanem a szolgáltatás
igénybe vevõjének a helyzetét érintõ tagállami elõírásokra is. A szolgáltatást igénybe vevõ szempontjából a megkülön-
böztetésmentesség elve a belsõ piacon azt jelenti, hogy a szolgáltatás igénybe vevõje és különösen a fogyasztó hozzáfé-
rését a nyilvánosság számára kínált szolgáltatásokhoz nem lehet megtagadni vagy korlátozni a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé tett általános feltételekben szereplõ olyan követelmény alkalmazásával, amely az igénybe vevõ állam-
polgárságához vagy lakóhelyéhez kapcsolódik [Preambulum (95) bekezdés; 20. cikk (2) bekezdés]. Ez az általános tila-
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lom azonban nem zárja ki eleve az igénybevételi feltételek különbözõségének lehetõségét, amennyiben azt objektív kri-
tériumok közvetlenül indokolják (pl. földrajzi távolságok) [20. cikk (2) bekezdés].

Tilos továbbá a szolgáltatás igénybe vevõjének állampolgársága vagy nemzeti vagy helyi lakóhelye szerinti megkü-
lönböztetés [20. cikk (1) bekezdés]. Ilyen lehet a csak más tagállam állampolgárára vonatkozó kötelezettség, amely egy
szolgáltatásból, vagy a kedvezõbb feltételekbõl vagy árakból való részesedés érdekében eredeti okiratok, hitelesített má-
solatok, állampolgársági igazolás vagy különbözõ okiratok hivatalos fordításának bemutatását írja elõ, kivéve, ha az elõ-
nyök kizárása jogos és objektív követelményeken alapul [Preambulum (94) bekezdés].

A tagállamok nem támaszthatnak a szolgáltatás igénybe vevõjével szemben olyan követelményeket, amelyek egy má-
sik tagállamban letelepedett szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételét korlátozzák, különös tekintettel az
alábbi követelményekre (19. cikk):
a) saját illetékes hatóságaiktól engedély beszerzésére, vagy a saját illetékes hatóságaiknak szóló nyilatkozat tételére

vonatkozó kötelezettség, vagy
b) pénzügyi támogatás nyújtásának megkülönböztetõ korlátozása a szolgáltató egy másik tagállamban történt letelepe-

dése vagy a szolgáltatásnyújtás helye okán.

5. A szolgáltatókra és szolgáltatásaikra vonatkozó információk

Az irányelv nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mind a szolgáltatók, mind a szolgáltatást igénybe vevõk megfelelõ informá-
ciókkal rendelkezzenek. A tagállamoknak biztosítani kell, hogy mind a szolgáltatók, mind a szolgáltatást igénybe vevõk
az egyablakos ügyintézési pontokon egyszerûen hozzáférhetõ módon világos és egyértelmû információkat szerezhesse-
nek az alábbi kérdésekrõl [7. cikk (1) bekezdés]:
� a tagállam területén letelepedett szolgáltatókra vonatkozó, a szolgáltatás nyújtására vonatkozó eljárásokkal, alakisá-

gokkal kapcsolatos követelmények,
� az illetékes hatóságok elérhetõségei,
� a szolgáltatókkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartásokhoz, adatbázisokhoz való hozzáférés módja és felté-

telei,
� a szolgáltatást nyújtó, illetve a szolgáltatást igénybe vevõ rendelkezésére álló jogorvoslati lehet õségek,
� az illetékes hatóságoktól eltérõ azon szövetségek vagy szervezetek elérhetõségei, amelyektõl a szolgáltatók, illetve a

szolgáltatást igénybe vevõk gyakorlati segítséget kaphatnak.

A fenti információknak távolról és elektronikus úton is hozzáférhetõnek, naprakésznek kell lenniük [7. cikk (3) bekez-
dés].
� Az általános tájékoztatási kötelezettség mellett külön tájékoztatási kötelezettséget ír elõ az irányelv a szolgáltatást

igénybe vevõk számára az alábbi kérdésekben:
� a szolgáltatási tevékenység nyújtására vonatkozó jogosultságra és annak gyakorlására vonatkozó, a többi tagállamban

alkalmazandó elõírásokkal kapcsolatos, különösen a fogyasztóvédelemre vonatkozó általános információk,
� a szolgáltató és szolgáltatást igénybe vevõje között felmerülõ vita esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetõségekre

vonatkozó általános információk,
� olyan szövetségeknek vagy szervezeteknek – többek között az európai fogyasztói központok hálózata központjainak –

az elérhetõsége, ahol a szolgáltatók vagy a szolgáltatás igénybe vevõi gyakorlati segítséget kaphatnak.

Ezen információknak is elérhetõknek kell lenniük elektronikus úton [21. cikk (1) bekezdés]).
A szolgáltatók is kötelesek az irányelvben meghatározott információkat a szolgáltatás igénybe vevõinek a rendelkezésé-
re bocsátani [22. cikk (1)–(5) bekezdések].

B) Jelentéstételi kötelezettség

A jelentéstételi kötelezettséget az irányelv 39. cikke írja elõ a tagállamok számára. Ennek értelmében 2009. december
28-áig jelentést kell benyújtani a Bizottságnak valamennyi, a hazai jogszabályokban, illetve önkormányzati rendeletek-
ben foglalt engedélyezési rendszerekrõl, a letelepedés keretében történõ szolgáltatásnyújtás esetében egyes indokolható
esetekben fenntartott követelményekrõl, valamint a letelepedés nélkül, határon átnyúlóan végzett szolgáltatásnyújtással
szemben fenntartott követelményekrõl. A jelentéseknek a fenntartott korlátozások részletes indoklását is tartalmazniuk
kell.

A Bizottság Informatikai Fõigazgatóságával (DG DIGIT-Informatics/IDABC) együttmûködésben az irányelv 39. cik-
kében foglalt jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez online kérdõíveket alakítottak ki. A kérdõívek a különbözõ nyelvi
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változatok elkészítését követõen elõreláthatóan 2008 tavaszán nyílnak meg a tagállamok számára kitöltésre, és 2009. de-
cember 28-án zárulnak. A kérdõívekhez felhasználónév és jelszó segítségével lehet majd hozzáférni. Az irányelv rendel-
kezéseihez igazodva a rendszerben 4 fajta kérdõív kitöltésre kerülhet sor (9. cikk, 15. cikk, 16. cikk, valamint 25. cikk
alapján történõ jelentéstétel). A kérdõívek feltöltése tekintetében (s ehhez kapcsolódva a jogosítványok tekintetében) két
személyi kör különül el:
a) a feltöltõ (contributor): adatok betöltõje és elmentõje. A bevitt adatok a késõbbiekben módosíthatóak és törölhetõek

(a feltöltõ csak az általa a rendszerbe bevitt adatokat láthatja.);
b) koordinátor: felügyeli és validálja a különbözõ szinteken a feltöltõk által bevitt adatokat, ennek megfelelõen vala-

mennyi (de kizárólag saját tagállama) feltöltõje által bevitt adatot láthat, módosíthat, illetve törölhet. Ezen túlmenõen
õ maga is bevihet új adatokat a rendszerbe.

A tagállamok által betáplált adatokhoz sem a Bizottság, sem a többi tagállam nem férhet hozzá 2009 decemberéig, mind-
addig, amíg a tagállamok nem értesítik a Bizottságot arról, hogy teljesítették jele ntéstételi kötelezettségüket.

A jelentéstételi kötelezettség kiterjed az irányelv implementációjára nyitva álló határidõ elõtti hatályos magyar jog-
szabályok, illetve önkormányzati rendelkezések irányelvvel ellentétes rendelkezéseire, továbbá fenntarthatóságuk, illet-
ve a módosításuk esetén az arra vonatkozó indoklásra, végül pedig az elvégzett módosítások tartalmának ismertetésére.
Az önkormányzatok által elvégzendõ jelentéstételi kötelezettség teljesíthetõségének érdekében felmerült annak szüksé-
gessége, hogy a feladatot foglalják jogszabályba; ezt a feladatot az irányelvet átü ltetõ kerettörvény rögzíti.

II. Az elektronikus egyablakos ügyintézés
Az irányelvbõl fakadó, az illetékes hatóságokat érintõ feladatok következõ nagy köre az egyablakos ügyintézés biztosí-
tása és az eljárások elektronikus úton való teljesíthetõsége. Az egyablakos ügyintézés feladata, hogy a magyar és tagálla-
mi szolgáltatók annak keretében az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében minden olyan eljárást és alaki
követelményt teljesíthessenek, amelyek a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultsággal és a szolgáltatási te-
vékenység gyakorlásával kapcsolatosak, akár letelepedés keretében, akár ideiglenesen, határon átnyúló jelleggel nyújta-
nak szolgáltatásokat. Az egyablakos ügyintézési pontoknak ezen felül feladata a tájékoztatás is, vagyis az irányelvben
elõírt információk hozzáférhetõvé tétele a szolgáltatók részére.

Az egyablakos ügyintézési pontok által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy azok
igénybevétele a szolgáltatók, illetve a szolgáltatás igénybe vevõi számára csak mint lehetõség jelentkezik, viszont az
egyablakos ügyintézés az irányelvben meghatározottak szerinti biztosítása a tagállamok számára jogi kötelezettség. Te-
kintettel arra, hogy az egyablakos ügyintézés mellett az irányelv fõszabályként írja elõ az elektronikus eljárások alkal-
mazását, indokoltnak tûnik, hogy az irányelvben elõírt jogi kötelezettség teljesítésének alapjául a ma már mûködõ elekt-
ronikus ügyfélkapu szolgáljon.

Az elõbbiekbõl következik, hogy amennyiben a hatályos magyar jogi szabályozás értelmében az irányelv hatálya alá
esõ szolgáltatások tekintetében a szolgáltatónak valamely eljárási vagy alaki követelményt kell teljesíteni ahhoz, hogy
szolgáltatást nyújthasson (vagyis az illetékes hatóságok formális vagy közvetett határozatát kell beszereznie), ezt elekt-
ronikus úton, egyablakos ügyintézés keretében is el kell tudnia végeznie. Ennek eszköze lesz a fent említett elektronikus
ügyfélkapu, amely a szolgáltató egyedüli „tárgyalópartnere” lesz, így nem kell több illetékes hatósággal vagy szervvel is
felvennie a kapcsolatot annak érdekében, hogy egyrészt beszerezze a vonatkozó információkat, másrészt, hogy megte-
gye a szolgáltatás nyújtásához szükséges lépéseket.

Annak érdekében, hogy mindez 2009 decemberéig megvalósítható legyen, valamennyi, az irányelv értelmében vett il-
letékes hatóságot rá kell tudni kapcsolni az elektronikus ügyfélkapu rendszerére. Az elektronikus egyablakos ügyintézés
biztosításához az alábbiakra van szükség:
� biztosítani kell, hogy a szolgáltatási tevékenységre való jogosultsághoz és annak gyakorlásához szükséges eljárások-

kal és alakiságokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó információk elérhetõek legyenek elektronikusan (lásd
irányelv 7. cikke);

� biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok az elektronikus egyablakos rendszerbe bekapcsolhat óak legyenek.

Az utóbbi esetében meghatározott rendszerkövetelményeknek kell megfelelni. Annak felméréséhez, hogy Magyarorszá-
gon az illetékes hatóságoknak az elektronikus egyablakos ügyintézésbe való bekapcsolás milyen forrásokat igényel,
szükséges a jegyzõk rendelkezésére álló informatikai háttér felmérése is. A már kiépített és mûködõ elektronikus egyab-
lakos ügyintézés nem ró majd pluszterhet, hiszen az abba bekapcsolandó eljárások már ma is léteznek, és azok egyszerû-
sítésére is lehet sok esetben számítani. Az elektronikus ügyintézés egyben hozzájárul majd az ügyek hatékonyabb és
gyorsabb intézéséhez is.
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III. Igazgatási együttmûködés az illetékes hatóságok között
Az illetékes hatóságoknak az irányelv rendelkezéseibõl adódó következõ fontos kötelezettsége az egymás közötti igaz-
gatási együttmûködés. Az irányelv 28. cikke értelmében a tagállamoknak kölcsönösen segítséget kell nyújtaniuk egy-
másnak, és a hatékony együttmûködés érdekében intézkedéseket kell hozniuk a szolgáltatók és az általuk nyújtott szol-
gáltatások felügyeletének biztosítására. Ezzel összefüggésben az irányelv számos kötelezettséget állapít meg, például:
� másik tagállam hatóságainak kérésére a szolgáltató letelepedése szerinti tagállam hatóságai tájékoztatást nyújtanak

másik tagállam hatóságának [29. cikk (1) bekezdés);
� másik tagállam hatóságainak kérésére a szolgáltató letelepedése szerinti tagállam hatóságai elvégzik a kért ellenõrzé-

seket és vizsgálatokat, és annak eredményérõl, illetve az esetleges intézkedésekrõl tájékoztatást nyújtanak [29. cikk
(2) bekezdés);

� a szolgáltató letelepedése szerinti tagállam a lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatja a tagállamokat és az Európai
Bizottságot a szolgáltató által tanúsított bármilyen olyan magatartásról vagy konkrét cselekményrõl, amely – tudomá-
sa szerint – a személyek egészségét, illetve biztonságát vagy a környezetet súlyosan károsíthatná [29. cikk (3) bekez-
dés];

� egy másik tagállam illetékes hatóságának kérésére tájékoztatás nyújtása a szolgáltató alkalmasságával vagy szakmai
megbízhatóságával kapcsolatban (33. cikk).

Az irányelv értelmében a tagállamoknak a tájékoztatást elektronikus úton kell biztosítaniuk [28. cikk (6) bekezdés]. Az
irányelv jogi kötelezettségként írja elõ a tagállamok számára az igazgatási együttmûködés keretében egy, az Európai Bi-
zottság által kialakítandó elektronikus információs rendszer használatát. Az együttmûködés eszköze egy internetes alapú
szoftver, a belsõ piaci információs rendszer (munkanevén: IMI-net, Internal Market Information System) lesz.

Az igazgatási együttmûködés alapja, hogy a tájékoztatás nyújtására irányuló kérelem közvetlenül ahhoz a hatósághoz
érkezik a rendszeren belül, amely a kért adatok tekintetében illetékesnek tekintendõ. Ennek természetesen alapfeltétele
az IMI-hálózaton belüli megfelelõ információáramlás biztosítása.
Az illetékes hatóságok számára az IMI-hálózat használata azt jelenti majd, hogy csak olyan kérelmek érkeznek hozzá-
juk, amely kérdések tekintetében illetékesek. Például csak olyan engedélyezésre vonatkozó kérelmekrõl kérhetõ tõlük
tájékoztatás, amelyeket õk maguk adtak (vagy nem adtak) egy meghatározott szolgáltató számára. Ez a másik oldalról
nézve azt is jelenti, hogy csak olyan információt kérhetnek az IMI-hálózaton keresztül, amelynek ismerete feladataik el-
látásához szükséges. Az illetékes hatóságoknak a jelenleg fejlesztés alatt álló IMI-hálózatra való rákapcsolását az Euró-
pai Bizottság fogja majd elvégezni a tagállamok által megadott adatok alapján. Az IMI-hálózatra való rákapcsolódás mû-
szaki szempontból többletforrásokat nem igényel, tekintettel arra, hogy annak alkalmazása internet alapú, és az elektro-
nikus egyablakos ügyintézés kapcsán már egyébként is rendelkezniük kell az illetékes hatóságnak meghatározott pa-
raméterû eszközökkel. Mindazonáltal a hálózat alkalmazásának vannak személyi feltételei, de összességében azzal szá-
molunk, hogy ez nem ró többletterhet az illetékes hatóságokra. Az IMI-hálózat alkalmazása lehetõvé teszi a tagállamok
illetékes hatóságai közötti közvetlen és gyors kommunikációt, hozzájárulva ezzel a biztonságos és jogszerû szolgáltatás-
nyújtáshoz. A hálózat az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén fog mûködni, a hálózaton belüli magyar nyelvû
kommunikáció tehát biztosított lesz. Amint az Európai Bizottság elkészíti a rendszer elsõ változatát, arról Önöket tájé-
koztatjuk, és a Külügyminisztérium lehetõséget biztosít konzultációra is.

Az Európai Bizottság elkészítette az irányelv végrehajtásáról szóló kézikönyvet, amely az irányelvbõl jegyzõre háruló
kötelezettségek teljesítéséhez is számos hasznos információval szolgál. A kézikönyv magyarul az alábbi címen érhetõ el:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_hu.pdf
Terveink szerint a következõ számban az egyes – az esetlegesen érintett önkormányzati rendeletek felméréséhez koráb-
ban meghatározott és jogalapkódok szerint csoportosított – rendeletalkotási tárgykörök szerint mutatjuk be az irányelv
azon rendelkezéseit, melyeket harmonizálni szükséges.

Összeállította: ÖTM Önkormányzati Fõosztály
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Felhívás az önkormányzatok részére a közpénzbõl nyújtott támogatásokról

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felhívja a helyi önkormányzatok figyelmét, hogy 2008. áp-
rilis 1-jén hatályba lépett a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény, amelynek hatálya a helyi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is kiterjed. A törvény és a végrehaj-
tásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2007/186. és 2008/53. számaiban megtalálható.

A törvény elõírja, hogy minden pályázati eljárás során a pályázatot befogadó szerv a beérkezett pályázatok benyújtóinak
adatait közzétegye az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által mûködtetett és a Kopint-Datorg Infokom-
munikációs Zrt. által üzemeltetett honlapon. Ugyancsak közzé kell tenni a támogatást elnyert pályázók adatait, ideértve
azokat is, akik pályázati eljárás nélkül kaptak támogatást, valamint a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást. A
honlap elérhetõsége www.kozpenzpalyazat.gov.hu.

A honlapról letölthetõ az az XLS sablon, amelyet a kitöltést követõen a pályázatot befogadó szerv közzététel céljából
megküldhet az üzemeltetõnek. Javasoljuk, hogy a közzététel megkönnyítése érdekében a jövõben a pályázati kiírások
tartalmazzák a törvény által elõírt összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról szóló nyilatkozat, valamint – érin-
tettség esetére – a közzétételi kérelem ûrlapjainak a csatolására vonatkozó felhívást. Ezek benyújtása nélkül ugyanis a
törvény értelmében a benyújtott pályázatok érvénytelenek és támogatás nem nyújtható.

A törvény hatálya a 2008. április 1-je után kiírt pályázatokra, a pályázaton kívül odaítélt támogatások esetében a 2008.
április 1-je után benyújtott, a támogatás odaítélésére vonatkozó kérelmekre terjed ki.

Folyamatban van egy regisztráción alapuló bejelentési rendszer kialakítása a téves vagy szándékosan valótlan bejelenté-
sek megelõzése érdekében. E célból kérjük, hogy a következõ pályázat kiírása alkalmával a kiíró önkormányzat polgár-
mestere keresse meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, és tájékoztassa a kapcsolattartó személy,
személyek kijelölésérõl és elérhetõségérõl. A kapcsolattartó személy regisztrációs jogosultságot fog kapni a honlapon,
ennek a regisztrációnak a segítségével lehet majd az adatokat feltölteni.

Az adatszolgáltatás részletes rendjérõl szóló további tájékoztató anyagok megtalálhatóak a minisztérium honlapján
(www.otm.gov.hu), amelyek folyamatosan frissítésre kerülnek.

Végül felhívjuk a figyelmet, hogy a törvény hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzatra, ha a pályázóként vesz részt
egy eljárásban. Ebben az esetben nem vonatkozik rá a nyilatkozati kötelezettség sem. A törvény a helyi önkormányzatok
által kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Gelse, Gelsesziget, Kilimán községek önkormányzatainak
pályázati felhívása

nyugdíjazás miatt megüresedõ körjegyzõi állás betöltésére (Gelse község székhellyel)

A meghirdetett állás adatai
Közigazgatási szerv neve: Gelse, Gelsesziget, Kilimán Községek Körjegyzõsége (8774 Gelse, Kossuth Lajos u. 20.).
Munkakör: körjegyzõ.
Ellátandó feladatok: a pályázatot kiíró képviselõ-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatok, ügyek elõkészí-
tése, az önkormányzati döntések végrehajtása, a testületek mûködésével kapcsolatos adminisztratív feladatok, valamint
különbözõ jogszabályokban a jegyzõnek elõírt államigazgatási feladatok ellátása (körjegyzõi feladatok ellátása).
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól. Próbaidõ: 3 hónap.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, államigazgatási fõiskolai vagy jogi
egyetemi végzettség – igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés – jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga, összeférhetetlenség hiánya, közigazgatásban szerzett 5 év vezetõi gyakorlat.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.
Szükség esetén szolgálati lakás Gelsén biztosítható.
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A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
– pályázati kérelem,
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– oklevelek, bizonyítványok hiteles másolatai.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot postai úton kell benyújtani, Gelse község polgármestere, 8774 Gelse, Kossuth Lajos u. 20. címre. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: az Önkormányzatok Közlönyében való megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 10 napon belül Gelse, Gelsesziget, Kilimán köz-
ségek önkormányzatainak együttes képviselõ-testületi ülésén.
Egyéb: az elbírálásnál elõnyt élvez az, aki angol vagy német idegennyelv-ismerettel rendelkezik és vállalja, hogy a kör-
jegyzõséghez tartozó települések valamelyikén 1-2 éven belül állandó lakhelyet létesít.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Rácz József polgármesternél a (93) 560-000 és a (30) 474-0838-as telefon-
számon.

Fertõszentmiklós Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

2007. évi egyszerûsített mérleg

(E Ft-ban)

ESZKÖZÖK
Elõzõ évi költség-
vetési beszámoló

záró adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Az elõzõ év auditált
egyszerûsített beszá-

moló záró adatai

Tárgyévi költség-
vetési beszámoló

záró adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Tárgyév auditált
egyszerûsített be-

számoló záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 375 111 – 1 375 111 1 415 888 – 1 415 888
I. Immateriális javak 3 132 – 3 132 5 658 – 5 658

II. Tárgyi eszközök 948 804 – 948 804 989 778 – 989 778
III. Befektetett pénzügyi eszközök 29 057 – 29 057 27 377 – 27 377
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
394 118 – 394 118 393 075 – 393 075

B) FORGÓESZKÖZÖK 346 279 – 346 279 430 360 – 430 360
I. Készletek – – – – – –

II. Követelések 39 116 – 39 116 13 694 – 13 694
III. Értékpapírok 61 676 – 61 676 67 371 – 67 371
IV. Pénzeszközök 205 226 – 205 226 299 756 – 299 756
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 40 261 – 40 261 49 539 – 49 539

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 721 390 – 1 721 390 1 846 248 – 1 846 248

FORRÁSOK
Elõzõ évi költség-
vetési beszámoló

záró adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Az elõzõ év auditált
egyszerûsített beszá-

moló záró adatai

Tárgyévi költség-
vetési beszámoló

záró adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Tárgyév auditált
egyszerûsített beszá-

moló záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 1 316 916 – 1 316 916 1 363 487 – 1 363 487
1. Induló tõke 90 046 – 90 046 90 046 – 90 046
2. Tõkeváltozások 1 226 870 – 1 226 870 1 273 441 – 1 273 441
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 231 338 – 231 338 331 653 – 331 653
I. Költségvetési tartalékok 231 338 – 231 338 331 653 – 331 653

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 173 136 – 173 136 151 108 – 151 108

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 106 120 – 106 120 99 908 – 99 908
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 52 867 – 52 867 33 557 – 33 557

III. Egyéb passzív pénzügyi elszá-
molások

14 149 – 14 149 17 643 – 17 643

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 721 390 – 1 721 390 1 846 248 – 1 846 248
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2007. évi egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés

elõirányzat E Ft E Ft

01 Személyi juttatások 253 204 263 619 242 328
02 Munkaadót terhelõ járulék 76 113 79 611 73 947
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 172 845 167 007 138 988
04 Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 16 099 16 109 11 353
05 Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 8 540 10 295 10 294
07 Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07 Felújítás 31 909 33 947 29 169
08 Felhalmozási kiadások 68 740 60 462 58 653
09 Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 463 85
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 108 108
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 627 450 631 621 564 925

14 Hosszú lejáratú hitelek 1 800 1 800 1 790
15 Rövid lejáratú hitelek – – –
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17 Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 5 695 5 695
18 Finanszírozási kiadások összesen 1 800 7 495 7 485

19 Pénzforgalmi kiadások 629 250 639 116 572 410
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 127 375 181 361 –
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22 Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 9 278
23 Kiadások összesen 756 625 820 477 581 688
24 Intézményi mûködési bevételek 65 758 70 051 82 699
25 Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 256 577 256 263 316 887
26 Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 8 812 31 178 31 332
27 Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 128 410
28 Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 25 846 46 790 56 543
29 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 25 846 25 846 34 958
30 Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 11 500 11 500 11 318
31 Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – 307
32 Támogatások, kiegészítések 157 103 169 385 171 549
33 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 157 103 169 385 169 385
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 525 596 585 295 671 045

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 680 1 680 1 680
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41 Finanszírozási bevételek összesen 1 680 1 680 1 680

42 Pénzforgalmi bevételek 527 276 586 975 672 725
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 229 349 233 502 233 502
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45 Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 3 484
46 Bevételek összesen 756 625 820 477 909 711
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 120 5 815 339 622
48 Finanszírozási mûveletek eredménye –120 –5 815 –5 805
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50 Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –5 794
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2007. évi egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
(E Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezés
Elõzõ évi költ-

ségvetési beszá-
moló záró adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Az elõzõ év audi-
tált egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 205 223 – 205 223 299 744 – 299 744
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege
26 115 – 26 115 31 909 – 31 909

3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye
– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 231 338 – 231 338 331 653 – 331 653
6. Finanszírozásból származó korrekciók 2 164 – 2 164 –6 883 – –6 883
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményé-

bõl alaptevékenység ellátására felhasz-
nált összeg

– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jog-
szabály alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 233 502 – 233 502 324 770 – 324 770
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alap-

ból folyósított pénzeszköz maradványa
– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány

14 – 14 1 270 – 1 270

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 233 488 – 233 488 323 500 – 323 500

Összegzés:

Összefoglalóan megállapítható, hogy az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, alapfeladatai ellátásának ez
évben sem volt pénzügyi akadálya. Pályázati pénzeszközökkel, egyéb támogatásokkal a saját forrásokat ezúttal is sike-
rült kiegészíteni. Az ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló források összhangja biztosított volt. A gazdálkodási és a
számviteli rend színvonala, a bizonylati fegyelem jó.

Pék Gáborné s. k.,
könyvvizsgáló

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

2007. évi egyszerûsített mérlege
(E Ft-ban)

Eszközök
Elõzõ évi költ-

ségvetési beszá-
moló záró adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Az elõzõ év audi-
tált egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 874 058 – 874 058 – 882 069 882 069
I. Immateriális javak 10 131 – 10 131 – 15 233 15 233
II. Tárgyi eszközök 623 721 – 623 721 – 646 163 646 163
III. Befektetett pénzügyi eszközök 48 312 – 48 312 – 44 765 44 765
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszkö-

zök
191 894 – 191 894 – 175 908 175 908

B) FORGÓESZKÖZÖK 20 584 – 20 584 – 33 874 33 874
I. Készletek 24 – 24 – 38 38
II. Követelések 18 249 – 18 249 – 16 815 16 815
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 529 – 1 529 – 15 542 15 542
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 782 – 782 – 1 479 1 479

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 894 642 – 894 642 – 915 943 915 943
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Források
Elõzõ évi költ-

ségvetési beszá-
moló záró adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Az elõzõ év audi-
tált egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

D) SAJÁT TÕKE 880 216 – 880 216 – 872 273 872 273
1. Induló tõke 38 277 – 38 277 – 38 277 38 277
2. Tõkeváltozások 841 939 – 841 939 – 933 996 933 996
E) TARTALÉKOK –16 903 – –16 903 – –5 270 –5 270
I. Költségvetési tartalékok –16 903 – –16 903 – –5 270 –5 270
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 31 329 – 31 329 – 48 940 48 940
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 242 – 3 242 – 2 295 2 295
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 873 – 8 873 – 24 354 24 354
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 19 214 – 19 214 – 22 291 22 291

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 894 642 – 894 642 – 915 943 915 943

2007. évi egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
(E Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés

Elõirányzat

1. Személyi juttatások 248 957 275 655 275 653
2. Munkaadót terhelõ járulék 83 894 91 326 91 323
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 121 370 140 483 140 333
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 127 680 127 389 127 389
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 000 2 407 2 407
6. Felújítás – 6 040 6 040
7. Felhalmozási kiadások 18 018 52 253 30 456
8. Rövid lejáratú hitelek 4 000 4 000 4 000
9. Költségvetési pénzforgalmi kiadások 604 919 699 553 677 601

10. Pénzforgalmi kiadások 604 919 699 553 677 601
11. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 264 – –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások
13. Kiadások összesen 612 183 699 553 678 298
14. Intézményi mûködési bevételek 14 345 32 101 32 098
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 323 119 328 826 328 826
16. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 26 249 67 895 67 895
17. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 645 645
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 15 353 15 353
19. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
20. Támogatások, kiegészítések 176 064 244 150 238 427
21. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 7 718 5 990 5 990
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 547 495 694 960 689 234
23. Rövid lejáratú hitelek felvétele 64 688 4 593 –
24. Finanszírozási bevételek 64 688 4 593 –
25. Pénzforgalmi bevételek 612 183 699 553 689 234
26. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
27. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 3 032
28. Bevételek összesen 612 183 699 553 692 266
29. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –60 688 –593 15 633
30. Finanszírozási mûveletek eredménye 60 688 593 –4 000
31. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 2 335
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

(E Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezés
Elõzõ évi költ-

ségvetési beszá-
moló záró adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Az elõzõ év audi-
tált egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(+/–)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 1 529 – 1 529 15 497 – 15 497
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege
–18 432 – –18 432 –20 767 – –20 767

3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradvá-
nya

–14 380 – –14 380 –12 319 – –12 319

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi-
eredménye

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –2 523 – –2 523 7 049 – 7 049
6. Költségvetési befizetés többlettámogatás

miatt
–4 297 – –4 297 –12 684 – –12 684

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. Költségvetési kiutalás kiutalatlanság miatt 4 582 – 4 582 4 920 – 4 920
9. Költségvetési pénzmaradvány –2 238 – –2 238 –715 – –715

10. Módosított pénzmaradvány –2 238 – –2 238 –715 – –715
11. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az önkormányzat éves egyszerûsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és
bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót a számviteli törvényben és a költségve-
tés alapján gazdálkodó gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló, többször módosí-
tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint
készítették el.
Véleményem szerint az éves egyszerûsített beszámoló az önkormányzat 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. A vagyonkataszterben szereplõ és a vagyonkimutatásban
szereplõ adatok a beszámoló adataival összhangban vannak.
A mérlegfõösszeg 915 943 E Ft, a módosított pénzmaradvány –715 E Ft.

Galuska Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvény-
hozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogász-
ság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., te-
l./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a szerkesztõbizottság. A szerkesztésért felel: dr. Farkas Imre, dr. Bekényi József.
A szerkesztõség címe: Miniszterelnöki Hivatal, Önkormányzatok Közlönye szerkesztõsége (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.)
Telefonszám: 441-3232. Telefax: 441-4743.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.), www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon/fax: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 318-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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).
2008. évi éves elõfizetési díj: 6552 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3276 Ft áfával. Egy példány ára: 735 Ft áfával.
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