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XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 735 Ft 2008. június 19.

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI
MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA



I. rész

Velence Város Önkormányzatának
30/2003. (XII. 8.)

rendelete
a zaj- és rezgésvédelemrõl

Velence Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekez-
dés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi zajvédelmi szabályok megállapítására az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja a helyi zajvédelem szabályaira olyan elõírások megállapítása, amelyek betartása mellett biztosítható az
emberi környezet és az emberi egészség megóvása.

2. §

A rendelet területi hatálya Velence város közigazgatási területére terjed ki.

3. §

A rendelet személyi hatálya Velence város közigazgatási területén kiterjed minden természetes és jogi személyre, a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ társaságra, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, il-
letve tevékenykednek.

4. §

A rendelet tárgyi hatálya a kulturális-szórakoztatóipari, kereskedelmi és vendéglátói, üdülési, idegenforgalmi, szabad-
idõ, sport- és más hasonló létesítményekre (rendezvényekre), továbbá a helyi hírközlési és hirdetési, illetve a vele egy te-
kintet aló esõ célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemben tartása következtében fellépõ zajra, valamint a légi
közlekedés kivételével a közlekedésbõl eredõ zajkibocsátásra és zajterhelésre (emisszió, imisszió) terjed ki.

5. §

E rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni olyan létesítmények, illetve tevékenységek rendszeres, idõsza-
kos vagy alkalmi mûködtetése, illetve végzése során, mint:

– szabadtéri mozi, színpad, térzene, cirkusz, vidámpark,
– mûvelõdési tevékenység,
– mutatványos tevékenység,
– zenés, táncos szórakozóhely,
– kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység,
– üdülõ, tábor, üzlet, kölcsönzõ, elárusítóhely,
– sportpálya, strand, vasút-, autóbusz-állomás (amennyiben a fentiekben részletezett létesítményeknek szabadban el-

helyezett hangosító berendezésük van vagy zárt tereikbõl a hangosító berendezés mûködése során zaj hallatszik ki a
környezetükbe, továbbá akkor is, ha a környezetben okozott zajterhelést nem erõsítõ berendezések okozzák, de a
zaj a létesítmény területén keletkezik és a létesítmény üzemelésének elengedhetetlen velejárója),

– továbbá hirdetésre, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad vagy zárt térben elhelyezett bármi-
lyen hangosító berendezés mûködésére,

– tûzijáték.
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Fogalommeghatározások

6. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Veszélyes mértékû zaj: a levegõnek az emberi környezetben észlelhetõ olyan mértékû és minõségû nyomásingadozá-
sa, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zaj-imissziós), illetõleg zajkibocsátási (zaj-emissziós) határértéket.
(2) Veszélyes mértékûnek minõsül az a zaj is, amelyre – jellegébõl adódóan – határértéket nem lehet elõírni, illetõleg a
zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhetõ, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan, emberek nyugalmát
jelentõs mértékben zavarja.
(3) Hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy más mûsorforrás.
(4) Mûsorzaj: bármely hangosító berendezésbõl származó, szabadba kijutó, vagy más rendeltetésû helyiségbe átjutó zaj.
(5) Rendszeres mûködés: amennyiben a mûködési napok száma egy hónap alatt nyolc vagy ennél több nap.
(6) Idõszakos mûködés: amennyiben a mûködési napok száma egy hónap alatt három–hét nap.
(7) Alkalmi mûködés: amennyiben a mûködési napok száma egy hónap alatt kevesebb, mint három nap.
(8) Zajterhelési határérték meghatározásának idõszaka: nappali idõszak 06.00–22.00 óráig, éjjeli idõszak 22.00–06.00
óráig tart, május 15-tõl szeptember 15-ig az idõtartamok 07.00–23.00, illetve 23.00–07.00 órára módosulnak.

A hangosító berendezések, illetve a szórakoztató és sportlétesítmények
mûködtetésével kapcsolatos szabályok

7. §

Tilos minden olyan tevékenység végzése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztetõ vagy károsító hangterhelést okoz,
amelybõl eredõ kibocsátás meghaladja a megengedett határértéket.

8. §

Az 5. §-ban felsorolt létesítmények részére a zajkibocsátási határértékeket a zajterhelési alaphatárérték és a módosító té-
nyezõk együttes figyelembevételével kell meghatározni.

9. §

(1) A zajterhelési alaphatárértéket zajvédelmi övezetenként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Velence város közigazgatási területe zajvédelmi szempontból az alábbi övezetekbe sorolt:

a) Lakóterületek, üdülõterületek, zöldterületek
b) Gazdasági területek.

(3) A zajvédelmi övezetekre Velence Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001. (VI. 25.) sz. önkormányzati ren-
delet elõírásait kell alkalmazni.

10. §

A létesítmény, illetve a hangosító berendezés üzemeltetési rendjérõl, illetve a létesítmény környezetétõl függõen a zaj-
terhelési alaphatárértékek a 2. számú melléklet szerint módosíthatók.

11. §

(1) Lakóterületi, üdülõterületi, zöldterületi övezetben az éjszakai idõszakban (22.00–06.00 óráig, május 15-tõl szeptem-
ber 15-ig 23.00–07.00 óráig) szabadtéren hangosító berendezés üzemeltetése és mások nyugalmát zavaró zenélés, ének-
lés tilos.
(2) A 22 órától 06 óráig és május 15-tõl szeptember 15-ig 23 órától 07 óráig tartó pihenõidõben tilos mindennemû zavaró
zajt okozni.
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A szabályozás körébe tartozó tevékenységek, pl.:
– hangos rádiózás, magnózás, zenélés és éneklés,
– motoros kerti és barkácsgépek üzemeltetése,
– gépjármû motorjának járatása, illetve túráztatása,
– ismételt dudálás, sípolás, fütyülés,
– lármás játék és sport ûzése,
– általában akár emberi hanggal, akár zajkeltõ eszközzel a közcsendet és köznyugalmat zavaró lármát okozni stb.

12. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények tevékenységébõl eredõ zajkibocsátási határérték megállapításánál, illet-
ve a létesítményekben használt hangosító berendezés mûködtetésekor a szabadban, lakó- vagy intézményépület homlok-
zata elõtt 2,0 méter távolságban, illetve az épületek közötti, emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken, a terü-
let belsejében és a határán mért zajterhelési értékeket kell figyelembe venni.
(2) A lakóépületek helyiségeiben (pl. közös válaszfal esetén) a mérési pontokat a padlószint felett 1,2+0,1 méter magas-
ságban a falaktól 0,5 méter távolságban kell helyezni úgy, hogy a mérési pontok távolsága az ablaktól 1,0 méternél ne le-
gyen kevesebb.
(3) Az olyan hangosító berendezéseknél, amelyek nem mûködnek rendszeresen, valamint az olyan területeken, ahol vi-
szonylag magas a környezeti zaj, a 2. számú melléklet módosító tényezõit együttesen kell figyelembe venni.

13. §

Iskolák, óvodák, irodaépületek, templomok, temetõk környezetében – a zavartalan mûködés érdekében – 200 méteren
belül nem, illetve csak elõzetes egyeztetéssel jóváhagyott engedély alapján üzemeltethetõ hangosító berendezés.

A hangosító berendezések, illetve a szórakoztató és sportlétesítmények
mûködésével kapcsolatos engedélyezési eljárás

14. §

Új, illetve meglévõ létesítmény, építmény, helyiségre vonatkozó építésügyi hatósági eljárásnál az építésügyi hatóság az
engedélyezés során az OTÉK környezeti, zajvédelemre vonatkozó szabályait, illetve külön jogszabályban meghatáro-
zottakat alkalmazza.

15. §

E rendelet hatálya alá tartozó bármely új hangosító berendezést, illetve zajkibocsátással járó szórakoztató, kulturális és
sportlétesítményt telepíteni, üzembe helyezni, illetve a meglévõt mûködtetni a jegyzõ engedélyével, olyan körülmények
között lehet, hogy az ebbõl származó zajterhelés ne haladja meg az elõírt zajterhelési határértékeket.

16. §

(1) Új hangosító berendezés, illetõleg várhatóan zajkibocsátással járó szórakoztató, kulturális, sportlétesítmény telepíté-
séhez, illetve tevékenység folytatásához a létesítmény, illetve a berendezés tulajdonosának (bérlõjének), üzemeltetõjé-
nek a telepítést és az üzemeltetést megelõzõen zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a jegyzõtõl az erre
rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A kérelemhez csatolni kell akusztikai szakértõi véleményt.
(3) Az üzembe helyezés feltétele a zajterhelési határértékek teljesülése, melyet méréssel kell igazolni.
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17. §

Alkalmi rendezvények esetében a kérelmet a rendezvény megkezdése elõtt 15 nappal kell benyújtani a jegyzõhöz. Indo-
kolt esetben a jegyzõ az eljárás lefolytatását a 16. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakhoz kötheti.

18. §

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe kell venni az érintett területen üzemelõ más szórakoztatóipa-
ri létesítmény és hangosító berendezés, illetve a tevékenységgel összefüggõ zajhatásokat is. A zajkibocsátási határérté-
ket úgy kell meghatározni, hogy valamennyi zajforrás együttes üzemeltetésébõl származó zajterhelés kielégítse a terület-
re vonatkozó határértékeket.

19. §

Meglévõ szolgáltató létesítményekre a jegyzõ zajkibocsátási határértéket állapíthat meg és elõírhatja annak teljesítési
határidejét.

20. §

(1) Kérelem elbírálása során a jegyzõ köteles meggyõzõdni arról, hogy az üzemeltetõ rendelkezik-e létesítési jogosult-
sággal, a tervezett hangosító berendezés létesítése e rendeletben, illetve a 12/1983. (V. 12.) MT számú rendeletében és
vonatkozó jogszabályokban ismertetett elõírásoknak megfelel.
(2) Hangerõsítõ berendezés létesítését tartalmazó határozat meghozatala: a jegyzõ a létesítési engedélyt megtagadja,
amennyiben e rendeletben és a kapcsolódó jogszabályban meghatározott elõírásoknak a kérelem nem felel meg.
(3) El kell utasítani az eseti zajkibocsátás 5. § alá tartozó rendezvénykérelmet, ha nyilvánvalóan tudható, hogy a tervezett
tevékenység a határértékek betartásával nem valósulhat meg.
(4) A hangerõsítõ berendezés létesítését tartalmazó határozatnak tartalmaznia kell:
– az üzemeltetõ nevét és címét,
– a létesítéssel érintett ingatlan elhelyezkedését (utcanév, házszám, helyrajzi szám),
– a létesített zajforrások rövid leírását,
– a létesített zajforrások üzemeltetése által biztosítandó hangnyomásszintértékeket,
– a létesítés engedélyezett idõpontját.
(5) Határozat közlése:
– üzemeltetõvel,
– közremûködõ szakhatóságokkal,
– a létesítéssel érintett ingatlan tulajdonosával,
– közterület-felügyelettel,
– rendõrséggel.

A hangosító berendezések, illetve a szórakoztató és sportlétesítmények
mûködtetéséhez megállapított határértékek betartásának ellenõrzése

21. §

(1) A jegyzõ hivatalból, valamint a lakossági bejelentések kivizsgálására – az ide vonatkozó szabályok, szabványok,
irányelvek elõírásainak betartásával – a zajkibocsátás mértékét ellenõrizheti.
(2) Az üzemeltetõk kötelesek a berendezés mûködésére, annak idõtartamára, jellemzõ tulajdonságaira, valamint egyéb, a
berendezéssel, tevékenységgel kapcsolatos adatokat az ellenõrzést végzõk számára megadni, a vizsgálat korrekt elvég-
zését elõsegíteni.
(3) A vizsgálat költségeit – amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetõre nézve elmarasztaló – a hangosító beren-
dezés üzemeltetõje köteles viselni.
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A közlekedésbõl eredõ zaj elleni védelem szabályozása

22. §

(1) A közlekedésbõl származó zaj új tervezésû vagy megváltozott területfelhasználású területeken megengedett zajterhe-
lés (imisszió) határértékeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az a) pontban hivatkozott 3. számú melléklet határértékei a meglévõ üdülõhelyre, illetve kiemelt üdülõhelyre vonat-
kozóan zajterhelési határértéket nem tartalmaz, azonban a közlekedési viszonyok változása és az ebbõl eredõ zajterhelés
állandó növekedése miatt indokolt ugyancsak a 3. számú melléklet határértékeinek figyelembevétele.
(3) A közlekedésben illetékes hatóságokkal együttmûködve, forgalomszervezéssel és forgalomtechnikai eszközökkel
kell a kizárt zajterhelési szintet elérni.
(4) A rendezési tervekben a zajos közlekedési útvonalak mentén, új terület-felhasználási célok megállapításakor zajgátló
védõterületet kell kijelölni.

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye

23. §

(1) Aki a rendelet 7. § és 11. §-ban foglalt tilalmat megszegi, vagy a megengedett zajterhelési határértékeket túllépi, az
egyes szabálysértésekrõl szóló, módosított 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ban foglalt csendháborítás szabály-
sértést követ el.
(2) Aki a rendelet 16. § (1) bekezdésében és a 17. §-ban foglaltaknak nem tesz eleget, az a szabálysértésekrõl szóló 1999.
évi LXIX. tv. 148. §-ban foglaltak szerint környezetvédelmi szabálysértést követ el.

24. §

(1) A jegyzõ által egyedileg megállapított zajkibocsátási határérték túllépése esetén az üzemeltetõt a 12/1983. (V. 12.)
MT számú rendelet alapján zajbírság fizetésére kell kötelezni. A bírság nagyságát a 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés
szerint kell megállapítani.
(2) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetõje az engedélyben foglaltaktól eltér, és ezáltal határérték-túllépést
okoz, de az nem haladja meg a +10 dB értéket – mely zajmérési jegyzõkönyvvel igazolt –, fel kell szólítani az engedély-
tõl eltérõ állapot megszüntetésére, melynek 10 napon belül köteles eleget tenni, vagy a számára elõírt egyedi határértéket
a teljesítési határidõ napjáig akusztikai szakértõi véleménnyel igazolni kell.
(3) A határérték +10 dB értéket meghaladó túllépése esetén – mely zajmérési jegyzõkönyvvel igazolt – a pénzbírság mel-
lett a berendezés további üzemeltetését meg kell tiltani mindaddig, míg a határérték teljesülése – akusztikai szakértõi vé-
leménnyel – nem igazolt.
(4) Ugyancsak meg kell tiltani a berendezés további mûködését abban az esetben is, ha a megjelölt határnapig az üzemel-
tetõ a felszólításnak, illetve a kötelezésnek nem tesz eleget, továbbá akkor is, ha engedély (környezetvédelmi hatósági,
illetve mûködési engedély) nélkül üzemel.

Záró rendelkezés

25. §

E rendelet 2003. december 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel
egyidejûleg a zaj- és rezgésvédelemrõl szóló 9/1997. (VI. 17.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Oláhné Surányi Ágnes s. k., Dr. Papp Gyula Gábor s. k.,
polgármester jegyzõ
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1. számú melléklet

Üzemi létesítményektõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken

Terület-felhasználási egység Határértékek:
Egyenértékû A hang nyomásszint (dB)
nappali éjszakai

Lakóterületek, üdülõterületek, zöldterületek 50 40

Gazdasági területek 60 50

2. számú melléklet

Módosító tényezõk az 1. számú melléklethez

Terület-felhasználási egység Módosító tényezõk (dB)
nappali éjszakai

Lakóterületek, üdülõterületek, zöldterületek +10 +5

Gazdasági területek +10 +5

3. számú melléklet

A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken

Sor-
szám

Zajtól védendõ terület

Határérték (LTH) a LAM, kö megítélési szintre (dB)

üdülõ-, lakóépületek és
közintézmények közötti
forgalomtól elzárt terü-
leteken; pihenésre kije-

lölt közterületeken

kiszolgáló út; átmenõ
forgalom nélküli út

mentén

gyûjtõút; összekötõút;
bekötõút; egyéb közút;
vasúti mellékvonal és

pályaudvara; repülõtér,
illetve helikopterállo-

más, -leszállóhely men-
tén

autópálya; autóút; I. ren-
dû fõút; II. rendû fõút;
autóbusz-pályaudvar;

vasúti fõvonal és pálya-
udvara; repülõtér, illetve
helikopterállomás, -le-

szállóhely mentén

nappal
6–22 óra

éjjel
22–6 óra

nappal
6–22 óra

éjjel
22–6 óra

nappal
6–22 óra

éjjel
22–6 óra

nappal
6–22 óra

éjjel
22–6 óra

1. Üdülõterület, gyógyhely, egész-
ségügyi terület, védett természeti
terület kijelölt része

45 35 50 40 55 45 60 50

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvá-
rosias, falusias, telepszerû beépí-
tésû)

50 40 55 45 60 50 65 55

3. Lakóterület (nagyvárosias beépí-
tésû), vegyes terület

55 45 60 50 65 55 65 55

4. Gazdasági terület és különleges
terület

60 50 65 55 65 55 65 55
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II. rész

A Kormány
132/2008. (V. 14.) Korm.

rendelete
az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkö-
rében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) a Kormány

a) helyi önkormányzatokért,
b) sportpolitikáért,
c) katasztrófák elleni védekezésért,
d) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
e) lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
f) turizmusért,
g) választójogi és népszavazási szabályozásért,
h) választások és népszavazások lebonyolításáért,
i) közigazgatás-szervezésért

felelõs tagja.

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott fel-
adatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek terve-

zeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határo-

zatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdé-

seket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a kül-
kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-
elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kor-
mányzati álláspont elõkészítésérõl, és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumain való képviseletérõl,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcso-
latos statisztikai információrendszer kialakításáról, mû-
ködtetésérõl és fejlesztésérõl,

j) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészíté-
sében és megvalósulásának nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi fel-
adatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a hon-
védelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását,
ellátja a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat.

3. §

A miniszter
a) a helyi önkormányzatokért való felelõssége körében

elõkészíti különösen
aa) a helyi önkormányzatokról,
ab) a polgármester, a fõpolgármester, a megyei köz-

gyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester),
továbbá – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együttmûködve – a jegyzõ, a fõjegyzõ (a továbbiakban
együtt: jegyzõ) jogállásáról,

ac) a helyi önkormányzati képviselõk jogállásáról,
ad) a helyi önkormányzatok társulásairól,
ae) a helyi önkormányzatok vis maior támogatásáról,
af) a helyi önkormányzati tulajdonról, illetve vagyon-

gazdálkodásról,
ag) a közigazgatási hivatalok mûködésérõl,
ah) a temetkezési közszolgáltatásról,
b) a sportpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti

különösen a sportról és az egyes sportcélú ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezésérõl,

c) a katasztrófák elleni védekezésért való felelõssége
körében felel a polgári védelemért és a tûz elleni védeke-
zésért, e körben elõkészíti különösen

ca) a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási
rendszerének kialakításáról és mûködtetésérõl,

cb) a polgári védelem feladatairól, szervezetérõl,
mûködésérõl, az állampolgárok és szervezetek polgári vé-
delmi kötelezettségérõl,

cc) a tûz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokról,
cd) az ipari balesetek megelõzésérõl és elhárításáról,

valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek
nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rend-
szerérõl,

ce) az infrastruktúra kritikus elemeivel kapcsolatos fel-
adatokról,

d) a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való
felelõssége körében elõkészíti a köziratok kezelésérõl,

e) a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való fele-
lõssége körében elõkészíti különösen

ea) a lakásügyrõl,
eb) a társasházról, lakásszövetkezetrõl, lakásokról,
ec) az állami lakáscélú támogatásokról,
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f) a turizmusért való felelõssége körében elõkészíti
különösen

fa) a turizmusról,
fb) az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl,
fc) az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl,
fd) a falusi és agroturizmusról,
g) a választójogi és népszavazási szabályozásért való

felelõssége körében elõkészíti különösen
ga) az országgyûlési és az európai parlamenti képvise-

lõk, valamint a helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek, továbbá a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásáról,

gb) az országos és helyi népszavazásról,
gc) a választási eljárásról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége körében

a) mûködteti a Duna Palota és Kiadót,
b) közremûködik a közigazgatási hivatalok – mint

a Kormány területi szervei – irányításában.

(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége köré-
ben

a) irányítja a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sport-
szolgáltató Intézetet,

b) biztosítja a Nemzeti Sporttanács mûködését.

(3) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való
felelõssége körében

a) irányítja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóságot;

b) mûködteti
ba) az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszert,
bb) a Nemzeti Helyzetértékelõ Központot;
c) felügyeli a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Köz-

pontot.

(4) A miniszter a turizmusért való felelõssége körében
mûködteti a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat és
az Országos Idegenforgalmi Bizottságot.

5. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége körében

a) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal
ellentétesen mûködõ helyi önkormányzati képviselõ-tes-
tület feloszlatását,

b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal
ellentétesen mûködõ kisebbségi önkormányzati testület
feloszlatását a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter-
rel együttmûködve,

c) elõkészíti az ország területének közigazgatási tago-
zódásával, illetõleg a területszervezéssel kapcsolatos, az
Országgyûlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó
döntéseket,

d) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel
való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a fele-
lõsségi körébe tartozó önkormányzati feladatok egyezte-
tését, összehangolását,

e) az önkormányzati érdekszövetségek javaslatának
kikérését követõen kijelöli az Európa Tanács Helyi és
Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar dele-
gációjának tagjait,

f) összehangolja a polgármester, a jegyzõ, a képviselõ-
testület hivatalának ügyintézõje által ellátott, az állam-
igazgatási feladatok ellenõrzésére irányuló tevékenységet,

g) ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellen-
õrzésének szakmai irányítását,

h) ellátja a kisebbségi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzése szakmai irányítását a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszterrel együttmûködve,

i) közremûködik az igazságügyi és rendészeti minisz-
ternek a közterület-felügyelettel kapcsolatos szabályozási
feladatai ellátásában, valamint gondoskodik a közterület-
felügyelettel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásá-
ról,

j) gondoskodik a temetkezési közszolgáltatás ellátásá-
nak szakmai irányításáról és az ellátás szakmai követelmé-
nyei meghatározásáról.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége körében, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával
összefüggésben

a) ellátja – a pénzügyminiszterrel együttesen – a köz-
ponti költségvetés elõkészítésébõl és végrehajtásából,
valamint a zárszámadásból adódó, helyi önkormányzato-
kat és a helyi kisebbségi önkormányzatokat érintõ kor-
mányzati teendõket, és szervezi az azok megalapozásához
szükséges információszolgáltatást,

b) összehangolja a helyi önkormányzatok és a helyi ki-
sebbségi önkormányzatok mûködésével összefüggõ terve-
zés és gazdálkodás kormányzati feladatait,

c) részt vesz a helyi önkormányzatok és a helyi kisebb-
ségi önkormányzatok gazdálkodása pénzügyi szabályozá-
sának kidolgozásában, a feladatok végrehajtásának szer-
vezésében,

d) közremûködik a helyi önkormányzatokat megilletõ
normatív költségvetési hozzájárulásokra és támogatások-
ra, valamint a központi adókból részesedés mértékére és az
elosztás módjára vonatkozó javaslatok elõkészítésében,

e) elõsegíti az önkormányzati finanszírozási rendszer
továbbfejlesztését, különös tekintettel a társult feladatel-
látás, így a többcélú kistérségi társulások ösztönzésére,

f) összehangolja – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatáro-
zott – felelõsségi körében az önkormányzati kötelezõ fel-
adatok differenciált telepítésével összefüggõ ágazati dön-
téseket, valamint közremûködik a pénzügyminiszter ezzel
összefüggõ finanszírozási feladatai ellátásában,
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g) elõsegíti, hogy a helyi önkormányzatok sikeresen
vehessék igénybe az európai uniós támogatásokat,

h) mûködteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert,
i) közremûködik a helyi önkormányzatok tulajdonát,

vagyoni helyzetét érintõ állami döntések elõkészítésében,
j) közremûködik a helyi önkormányzatok és intézmé-

nyeik számviteli, továbbá az államháztartási mérlegrend-
szerbe illeszkedõ pénzügyi információs rendszerének
kidolgozásában, mûködtetésében,

k) részt vesz a helyi önkormányzatok kötelezõ feladat-
és hatáskörének ellátásához szükséges anyagi feltételek
vizsgálatában,

l) közremûködik az ágazati és térségi fejlesztési prog-
ramok helyi önkormányzatokat érintõ részének kidolgozá-
sában,

m) gondoskodik a központi költségvetésnek a tárca
fejezetében meghatározott önkormányzati fejlesztési és
vis maior támogatások finanszírozásáról, elszámolási
rendjérõl, valamint az ezt elõsegítõ információs rendszer
mûködtetésérõl.

(3) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való fele-
lõssége körében, a Kormány területi szerveivel kapcsola-
tos feladatkörében

a) szakmai irányítást gyakorol a közigazgatási hivatal
vezetõjének a dekoncentrált szervek tekintetében gyako-
rolt ellenõrzési tevékenysége felett,

b) ellenõrzi a közigazgatási hivatalok mûködését,
c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel

együttmûködve, a közigazgatási hivatalok útján összehan-
golja a több ágazatot érintõ, közigazgatással kapcsolatos
kormányzati feladatok területi végrehajtását,

d) gondoskodik a több megyét érintõ, illetve a fõváros
közigazgatási határán túlterjedõ területi koordinációs fel-
adatok ellátásáról,

e) közremûködik a közigazgatási hatósági eljárás álta-
lános szabályainak elõkészítésében, gondoskodik az álta-
lános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatá-
ról,

f) javaslatot készít – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszterrel együttmûködve – a kistérségi és regionális
közigazgatási intézményrendszer átalakítására,

g) az érintett miniszterekkel együttmûködve kialakítja
és mûködteti az egységes közigazgatási hatósági statisz-
tikai rendszert.

6. §

(1) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége köré-
ben

a) javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcso-
latos kormányzati koncepciókra, programokra, összehan-
golja az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékeny-
ségét,

b) közremûködik az aktív, mozgásgazdag szabadidõ-
töltéssel, az egészségmegõrzéssel és -fejlesztéssel, vala-

mint az egészségügy területén a megelõzéssel összefüggõ
állami feladatok végrehajtásában,

c) segíti az önkormányzatok sporttal kapcsolatos,
sportigazgatási és sportszervezési feladatainak megvaló-
sulását, végrehajtását,

d) állami, önkormányzati és vállalkozói források bevo-
násával gondoskodik a sportlétesítményekkel (sportingat-
lanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós progra-
mokról,

e) az országos sportági szakszövetségekkel, az orszá-
gos sportági szövetségekkel, valamint az e célra létreho-
zott intézményeivel együttmûködve gondoskodik a sport-
ágfejlesztési és mûhelytámogatási programok kidolgozá-
sáról és megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés támogatá-
sáról, a nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásá-
ról, a fogyatékosok sportjával összefüggõ állami feladatok
ellátásáról, valamint az illetékes miniszterekkel együttmû-
ködésben – az esélyegyenlõség biztosítására is figyelem-
mel – koncepciókat alkot a szabadidõ-, a gyermek- és ifjú-
sági sportnak, a nõk és családok sportjának, a fogyatéko-
sok sportjának, az idõsek (seniorok) sportjának, a hátrá-
nyos helyzetû társadalmi csoportok sportjának, a köz- és
felsõoktatás sportjának a fejlesztésére, támogatására,

f) kapcsolatot tart és együttmûködik a civil sportigaz-
gatás szervezeteivel, valamint a sport területén mûködõ
egyéb érdek-képviseleti szervekkel,

g) a nevelési, oktatási intézményekben a közoktatásról
szóló törvény által szabályozott fizikai állapotfelmérés
kivételével összehangolja, illetõleg feladat- és hatásköré-
ben mûködteti a lakosság – elsõsorban a gyermekek és a
fiatalok – fizikai állapotának sport célú felmérését és érté-
kelését szolgáló mérõ, értékelõ, statisztikai és információs
rendszert.

(2) A miniszter a sporttal kapcsolatos feladatainak ellá-
tása során az érintett miniszterekkel együttmûködik

a) a lakosság egészségi állapotának megõrzésével, a
sportegészségügyi rendszer és a sportorvosi hálózat mû-
ködtetésével és fejlesztésével, valamint a népegészségügyi
program megvalósításával,

b) a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelem-
mel,

c) a sport nevelõ és integráló funkcióit kihasználva, a
sport értékeit képviselve a káros szenvedélyek elleni fellé-
péssel, káros szenvedélyektõl mentes életre neveléssel,

d) a felnõttképzés sportot érintõ szabályozásával, to-
vábbá a fogyatékos személyek társadalmi életben való
részvételét elõsegítõ támogatások és szolgáltatások meg-
teremtésével, a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló
programok megvalósításával, a teljesítményen alapuló
sporttevékenység társadalmi elismerésének támogatásá-
val,

e) a sporthuliganizmus elleni küzdelemmel, valamint
a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával,

f) az oktatási rendszerben folyó testnevelés feladatai-
nak meghatározásával, a szakképzés sportot érintõ szabá-
lyozásával, a testkulturális felsõfokú képzések képesítési
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követelményeinek kidolgozásával, valamint a köz- és
a felsõoktatásban részt vevõk egészséges életmódja és sza-
badidõs sportolása feltételeinek kialakításával,

g) a sport eszközrendszerén keresztül a társadalom
megújításának segítésével a közösségi kohézió fejlesz-
tésével
összefüggõ kormányzati teendõk ellátásában.

7. §

(1) A miniszter ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.

(2) A miniszter sportigazgatási szervként vezeti a sport-
ról szóló 2004. évi I. törvény 40. § (1) bekezdésében, 42. §
(1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 44. § (1) be-
kezdésében foglalt nyilvántartásokat.

8. §

A miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcso-
latos felelõssége körében

a) irányítja a polgári védelemmel összefüggõ hatósági
tevékenységet, ellátja a polgári védelem szervezet- és
tevékenységirányításával kapcsolatos feladatokat,

b) elõkészíti a tûz elleni védekezés állami és önkor-
mányzati feladatával, szervezetével, mûködésével össze-
függõ jogi szabályozást, kialakítja a tûz elleni védekezés
szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesítésérõl,
ellátja a tûz elleni védekezés szervezet- és tevékenységirá-
nyításával kapcsolatos jogszabályban meghatározott fel-
adatokat,

c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az
önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek tûzvédelmi
tevékenysége felett,

d) elõkészíti – az Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatójával együttmûködve – a nukleárisbaleset-elhá-
rítási nemzeti politikát érintõ kormányzati döntéseket, és
koordinálja a kormányzati szervek nukleárisbaleset-elhá-
rítással kapcsolatos felkészülésének feladatait,

e) biztosítja a RODOS valósidejû nukleárisbaleset-el-
hárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi
Radiológiai Adatcsere Központ mûködési feltételeit, kap-
csolatot tart az európai adatcsere-központokkal,

f) ellátja a NATO Felsõszintû Polgári Veszélyhelyzet
Tervezési Bizottságának (SCEPC) szerveivel való kapcso-
lattartást,

g) ellátja a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel össze-
függõ feladatokat,

h) ellátja a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnöki
teendõit,

i) közremûködik a rendvédelmi szervek hivatásos állo-
mányának szolgálati jogviszonyával és társadalombiztosí-
tási ellátásával kapcsolatos jogi szabályozás elõkészítésé-
ben,

j) közremûködik a polgármesterek, jegyzõk katasztró-
favédelmi felkészítésének szervezésében,

k) koordinálja a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos
feladatok ellátását,

l) irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi és tûzvé-
delmi szakmai képzés, továbbképzés rendszerét és szer-
veit,

m) közremûködik a polgári válság-, katasztrófa- és ve-
szélyhelyzeti irányítási rendszer továbbfejlesztésében,

n) irányítja a védelmi igazgatás – feladat- és hatásköré-
be tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevõ szer-
vek értesítésével összefüggõ tevékenységeket.

9. §

(1) A miniszter – a minõsített adatot tartalmazó iratok
kivételével – a köziratok kezelésének szakmai irányításá-
ért való felelõssége körében

a) ellenõrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak
végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél,

b) jóváhagyja a Magyar Országos Levéltárral egyetér-
tésben a központi államigazgatási szervek egyedi iratkeze-
lési szabályzatait, valamint az általuk készített egységes
iratkezelési szabályzatok és irattári mintatervek kiadása-
kor – az oktatási és kulturális miniszterrel közösen – egyet-
értési jogot gyakorol,

c) a közlevéltárak ellenõrzési tapasztalatait is felhasz-
nálva évente értékeli a közfeladatokat ellátó szervek irat-
kezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre tör-
ténõ áttérés tapasztalatait,

d) részt vesz az iratkezelésért felelõs és az iratkezelést
végzõ személyek szakmai képzésével, továbbképzésével
kapcsolatos koncepciók kidolgozásában,

e) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfel-
adatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság
részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes irat-
kezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól,

f) az elektronikus iratkezelés fokozatos bevezetéséhez
szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése
érdekében

fa) folyamatosan gyûjti, rendszerezi és elemzi a közfel-
adatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltétel-
rendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat,

fb) koordinálja a Kormány által megjelölt stratégiai
célok és a rendelkezésre álló anyagi erõforrások figyelem-
bevételével, a központi államigazgatási szervekkel, vala-
mint – a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel
együttmûködve – a területi és helyi államigazgatási szer-
vek, a polgármesteri hivatalok és a közlevéltárak iratkeze-
lése, informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájá-
nak megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészíté-
sét,

fc) javaslatokat dolgoz ki a közigazgatási informati-
káért felelõs miniszterrel együttmûködve az fb) alpontban
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nem szereplõ, közfeladatot ellátó szervek iratkezelése
informatikai feltételrendszerének fejlesztésére.

(2) A miniszter – a minõsített adatot tartalmazó iratok
kivételével – a jóváhagyott fejlesztési tervek, valamint az
iratkezeléshez fûzõdõ szakmai, ügyviteli és levéltári érde-
kek együttes figyelembevételével

a) kezdeményezi az iratkezeléshez alkalmazandó be-
meneti/kimeneti és kommunikációs adatformátumokat
meghatározó nemzeti, illetve nemzetközileg elfogadott
szabványok és ajánlások kiválasztását, adaptálását,

b) meghatározza, rendszerbe foglalja és közzéteszi
mindazokat az iratkezeléshez szükséges kísérõ adatokat
(metaadatokat), amelyek az iratkezelés során keletkeznek,
meghatározza ezek egységes elnevezését, lehetséges adat-
tartalmát, megengedett forrásait, leírásuk módját és azt
folyamatosan karbantartja,

c) figyelemmel kíséri az iratkezelési informatikai rend-
szerek és eszközök alkalmazhatóságát, az azok tanúsítá-
sával kapcsolatos követelményeket, továbbá elemzéseket
végeztet, a szabályozásban folyamatosan követi a techno-
lógiai fejlõdés adta lehetõségeket, gondoskodik a tanúsítás
követelményeinek folyamatos korszerûsítésérõl,

d) részletes ajánlásokat fogalmaz meg az iratkezelési
rendszerekre vonatkozóan a közigazgatásban használható
kommunikációs követelményekre, a hagyományos és
elektronikus iratkezelésben használható formátumokra,
anyagokra és ezek minõségi elõírásaira,

e) részletes ajánlásokat fogalmaz meg a központi
államigazgatási szervek irattári terveinek egységesítése
érdekében.

10. §

A miniszter a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért
való felelõssége körében

a) gondoskodik a kormányprogram lakásügyi felada-
tainak megvalósításával kapcsolatos intézkedések elõké-
szítésérõl, végrehajtásáról,

b) mûködteti az állami támogatású lakáspályázati rend-
szert.

11. §

A miniszter a turizmusért való felelõsségi körében
a) kidolgozza a turizmusirányítás cél-, eszköz- és

intézményrendszerét, fejlesztési stratégiáját, ehhez kap-
csolódóan a marketingkoncepciót, a turisztikai támogatási
rendszert, továbbá az ezekkel kapcsolatos döntési javasla-
tokat,

b) közremûködik az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, szak-
mai véleményezésében,

c) kialakítja és mûködteti a turizmus kormányzati irá-
nyítási és intézményrendszerét,

d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kor-
mányzati turisztikai feladatok, a turizmus fejlesztését szol-
gáló nemzetközi programok végrehajtását, valamint köz-
remûködik az európai uniós tagsággal összefüggõ kor-
mányzati kapcsolatok szervezésében, elõsegíti a két- és
többoldalú nemzetközi turisztikai kapcsolatok fejlesz-
tését, továbbá részt vesz a multilaterális és regionális nem-
zetközi turisztikai szervezetek munkájában,

e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marke-
tingtevékenységet,

f) együttmûködik az érintett miniszterekkel a gyerme-
kek és a fiatalok iskolán kívüli szabadidõtöltéséhez kap-
csolódó turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejleszté-
sére vonatkozó programok kidolgozásában és végrehajtá-
sában,

g) együttmûködik a szociális és munkaügyi miniszter-
rel az ifjúsági turizmussal kapcsolatos feladatok végrehaj-
tásában,

h) együttmûködik a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszterrel a falusi és agroturizmussal kapcsolatos
vidékfejlesztési feladatok ellátásában.

12. §

A miniszter a választások és népszavazások lebonyolí-
tásáért való felelõssége körében

a) irányítja és szervezi a választások, valamint az
országos népszavazás lebonyolítását,

b) elkészíti a választások és az országos népszavazások
költségvetését és a fedezet biztosítására vonatkozó javas-
latokat,

c) gondoskodik a korszerû választástechnikai eszközök
kipróbálásáról, kísérleti bevezetésérõl.

13. §

A minisztert a Kormány tagjai és az államtitkárok jogál-
lásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésé-
ben szabályozott esetben az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter helyettesíti.

14. §

(1) Ez a rendelet 2008. május 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
138/2008. (V. 16.) Korm.

rendelete
a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai,
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program
és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak

fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási,
számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról

szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított
feladatkörében a következõket rendeli el:

1. §

A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az
EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohé-
ziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kap-
csolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) II. Tervezés címû fejezete a
következõ új alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

„Közös szabályok

4/A. § (1) Az irányító hatóság vezetõjének döntése alap-
ján az intézkedés finanszírozási összegébõl kötelezettsé-
get lehet vállalni és kifizetést lehet elszámolni akként is,
hogy a finanszírozást a 2007–2013 programozási idõszak-
ban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támo-
gatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs
intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet], a
2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendsze-
rek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
let [a továbbiakban: 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet]
és a 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM együttes rendelet [a továbbiakban: 16/2006.
(XII. 28.) MeHVM–PM együtes rendelet], valamint egyéb
hazai fejlesztési források és támogatások felhasználására
vonatkozó jogszabályok alapján hagyták jóvá, feltéve,
hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv adott konstrukciója, il-
letve az egyéb hazai forrásból megvalósuló program és az
intézkedés megvalósításának szabályai, így különösen
azok célja, projektkiválasztási szempontrendszere, elszá-
molható költségei összhangban vannak az I. Nemzeti Fej-
lesztési Terv hasonló intézkedéseivel. Az elõírt összhan-

got a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, a 281/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet és a 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM együttes rendelet alapján jóváhagyott finan-
szírozás esetében a kifizetõ hatóság által meghatározott
formában és tartalommal elkészített kiegészítõ hitelesítési
jelentésben kell alátámasztani.

(2) Az egyéb hazai fejlesztési források és támogatások
felhasználására vonatkozó jogszabályok alapján jóváha-
gyott finanszírozás esetében kötelezettséget vállalni és ki-
fizetést elszámolni csak a Nemzeti Fejlesztési Terv kötele-
zettségvállalási keret-elõirányzatai terhére történõ finan-
szírozásról szóló döntés elõtt még be nem fejezett prog-
ramra/projektre vonatkozóan lehet, a programot/projektet
az érintett intézkedés lebonyolításáért felelõs irányító ha-
tóság vagy közremûködõ szervezet köteles helyszíni ellen-
õrzés keretében ellenõrizni és a kifizetõ hatóság által meg-
határozott formában és tartalommal projektenkénti hitele-
sítési jelentést kiállítani.”

2. §

Az R. 52. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Magyar Államkincstár a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség által meghatározott közremûködõ szerveze-
tekkel közösen, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által meghatározott projekteknél önállóan is, elsõszintû
helyszíni ellenõrzéseket végez.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 65. §
(2) bekezdése és a 68. §-a hatályát veszti.

(3) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
33. § (3) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

[(3) Felhatalmazást kap]
„a) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter, az államház-

tartásért felelõs miniszter és a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter, hogy a strukturális alapok és a Kohé-
ziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályait – a
gazdasági és közlekedési miniszter, a szociális és munka-
ügyi miniszter egyetértésével – rendeletben megállapítsa;”

(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
139/2008. (V. 16.) Korm.

rendelete

a Környezet és Energia Operatív Program derogációs
projektek kamattámogatásának igénylésérõl,

folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes feltételeirõl

A Kormány a Magyar Köztársaság 2008. évi költségve-
tésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 84. §-a (1) bekez-
désének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Al-
kotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapí-
tott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) az Európai Bizottság által 2007HU161PO002 CCI
számon 2007. augusztus 1-én elfogadott Környezet és Ener-
gia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) 1. Egészsé-
ges, tiszta települések prioritása keretében a szennyvízkeze-
lés, ivóvízminõség-javítás és a hulladékgazdálkodás terüle-
tén meghirdetett pályázati konstrukciókban támogatást el-
nyert önkormányzatokra és azok jogi személyiségû társulá-
saira (továbbiakban önkormányzat),

b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre (a továbbiakban:
NFÜ) és az általa kijelölt közremûködõ szervezetre,

c) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re (a továbbiakban:
MFB),

amennyiben az önkormányzat a beruházáshoz biztosítan-
dó önrészét részben vagy egészben a 2288/2004. (XI. 17.)
Korm. határozatban meghirdetett „Sikeres Magyarorszá-
gért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprog-
ram vagy a 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatban meg-
hirdetett Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúra-
fejlesztési Kötvényfinanszírozási Program (a továbbiak-
ban: hitel-, illetve kötvényprogram) keretében biztosítja.

2. §

Az önkormányzatoknak nyújtott kamattámogatás mér-
tékét és idõtartamát a „Sikeres Magyarországért” Önkor-
mányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kap-
csolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fej-
lesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program-
ról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozat (a továb-
biakban: Korm. határozat) határozza meg.

3. §

E rendelet szerinti kamattámogatás nem vehetõ igénybe
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján igénybe vett,
kamattámogatott hitel refinanszírozása esetén.

Értelmezõ rendelkezések

4. §

E rendelet alkalmazásában
a) derogációs projekt: a KEOP 1. Egészséges, tiszta te-

lepülések prioritása keretében meghirdetett pályázati
konstrukciókban a projekt megvalósítására vonatkozóan
támogatási döntéssel rendelkezõ, a szennyvízkezelés, ivó-
vízminõség-javítás és a hulladékgazdálkodás területén ön-
kormányzat által megvalósítandó beruházás;

b) elismerhetõ költség: a Nemzeti Szabályozás az el-
számolható költségekrõl, valamint a vonatkozó pályázati
kiírás szerint a támogatási intenzitás számításakor figye-
lembe vehetõ költségkategóriákban felmerülõ, a beruhá-
záshoz kapcsolódó költségek;

c) kedvezményezett: olyan önkormányzat, illetve jogi
személyiségû önkormányzati társulás, amely derogációs
projekt megvalósítására az NFÜ által adott támogatási
döntéssel rendelkezik, és a projekt finanszírozásához a hi-
tel-, illetve kötvényprogramját veszi igénybe;

d) támogató: az NFÜ vagy a nevében eljáró közremû-
ködõ szervezet;

e) finanszírozó hitelintézet: az a pénzügyi intézmény,
amely az MFB-vel a hitelprogramban refinanszírozási ke-
retmegállapodást kötött, illetve közvetlen hitelnyújtás ese-
tén az MFB;

f) befektetõ: az a pénzügyi intézmény, amely az
MFB-vel a kötvényprogramban refinanszírozási keret-
megállapodást kötött;

g) önrész: a derogációs projektek elismerhetõ összes
költségének a pályázat keretében elnyert vissza nem térí-
tendõ támogatással csökkentett része;

h) kamattámogatás: a derogációs projekt elismerhetõ
költségein belül elvárt megtérülõ önrész finanszírozásá-
hoz igénybe vett – az MFB által refinanszírozott vagy köz-
vetlenül nyújtott – hitel, kibocsátott kötvény tõkeösszegé-
re vetített 3 havi EURIBOR +1%/év, amely a hitelfolyósí-
tás/kötvényjegyzés napjától a türelmi idõre, de legfeljebb
a hitelszerzõdés/kötvényjegyzés napjától számított 5 évre
jár;

i) ellenjegyzés: az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 134. §-ának (9)–(12) bekezdésében szabályo-
zott tevékenység;

j) érvényesítés: az Ámr. 135. §-ának (3)–(6) bekezdé-
sében szabályozott tevékenység;
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k) kötelezettségvállalás: az Ámr. 134. §-ának (1)–(8),
illetve (13)–(14) bekezdésében szabályozott tevékenység;

l) kötelezettségvállalás ellenjegyzése: az Ámr.
134. §-ának (9)–(12) bekezdésében szabályozott tevé-
kenység;

m) szakmai teljesítés igazolása: az Ámr. 135. §-ának
(1) és (2) bekezdésében szabályozott tevékenység;

n) utalványozás: az Ámr. 136. §-ában szabályozott te-
vékenység;

o) utalványozás ellenjegyzése: az Ámr. 137. §-ában
szabályozott tevékenység.

A kamattámogatás igénybevételének általános szabályai

5. §

Az önkormányzat által kamattámogatás mellett kedvez-
ményes kamatozással felvett hitel, illetve kibocsátott köt-
vény

a) derogációs projektekre nyújtott uniós társfinanszíro-
zású állami támogatások (a továbbiakban: támogatás) ked-
vezményezettjei által,

b) az MFB által refinanszírozott hitel-, illetve kötvény-
program keretében vagy az MFB által közvetlenül nyújtott
hitelprogramon keresztül,

c) a támogató által a támogatási szerzõdésben rögzített,
a beruházások elszámolható költségén belül elvárt megté-
rülõ önrész finanszírozásához kapcsolódóan vehetõ igény-
be.

6. §

A kedvezményezett csak a támogató által elfogadott ki-
fizetési kérelmek alapján, a kamattámogatás alapjául szol-
gáló hitel összegéig, a türelmi idõ alatt, de legfeljebb a hi-
telfolyósítás, illetve kötvényjegyzés napjától számított, a
Korm. határozatban meghatározott idõtartamig jogosult a
kamattámogatás igénybevételére, és ezáltal a kedvezmé-
nyes kamat fizetésére.

A kamattámogatással felvett kedvezményes kamatozású
hitel igénybevételének szabályai

7. §

Hitelprogram igénybevétele esetén
a) a kedvezményezett a szállító által kiállított, de még

ki nem fizetett számlákat a hitelfolyósítási kérelemmel
egyidejûleg benyújtja a finanszírozó hitelintézetnek,
amely a benyújtott számlák önrészarányos részét átutalja a
szállító részére,

b) a kedvezményezett a 2007–2013 programozási idõ-
szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az

Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból szárma-
zó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebo-
nyolítási és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
pénzügyi rendelet) 19. § (4) bekezdésének b) pontja sze-
rinti támogatásfolyósítás mellett a számlák hitelprogram-
ból finanszírozható önrészarányos összegének szállító ré-
szére történõ megfizetését igazoló, a pénzügyi rendelet
19. § (4) bekezdésének a) és c) pontjai szerinti támogatás
folyósítása mellett a teljes számlaérték kifizetését igazoló
dokumentum – különösen az átutalást igazoló bankszám-
lakivonat – hitelesített másolatával együtt kifizetési kérel-
met nyújt be a támogató részére,

c) a támogató a kifizetési kérelmet a pénzügyi rendelet
19–20. §-ának megfelelõen ellenõrzi, és annak elfogadásá-
ról, a jogosult támogatási összeg utalásáról tájékoztatja a
kedvezményezettet,

d) a kedvezményezett minden tárgynegyedév utolsó
hónapjának 15. napjáig a kamattámogatás alapjául szolgá-
ló hitel összegérõl és az önrész finanszírozásához kapcso-
lódó kifizetési kérelmek támogató általi elfogadásáról, a
kapcsolódó támogatás kifizetésérõl nyilatkozik a finanszí-
rozó hitelintézet és az MFB felé a melléklet szerint elkészí-
tett összesítõ kimutatásban.

8. §

(1) A kamattámogatás igénybevételére a kedvezménye-
zett a kifizetési kérelem támogatási részének támogató ál-
tali kifizetésének idõpontját magában foglaló tárgyne-
gyedév elsõ napjától jogosult, de legfeljebb a hitelfolyósí-
tás, illetve kötvénykibocsátás napjáig visszamenõleg,
amennyiben a melléklet a tárgynegyedév utolsó hónapjá-
nak 15. napjáig a finanszírozó hitelintézet és az MFB ré-
szére megküldésre került.

(2) Abban az esetben, ha a támogatás kifizetésére tárgy-
negyedévben kerül sor, de az errõl szóló igazolás a tárgy-
negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig a finanszírozó hi-
telintézet és az MFB részére nem került megküldésre, ka-
mattámogatás csak az igazolás benyújtásának napját köve-
tõ negyedév elsõ napjától vehetõ igénybe.

A kamattámogatással kibocsátott kedvezményes
kamatozású kötvény igénybevételének szabályai

9. §

(1) Kötvényprogram igénybevétele esetén kötvényki-
bocsátás csak a költségeket tartalmazó kifizetési kérelem
támogató általi elfogadását és a jogosult támogatási összeg
kifizetését követõen lehetséges.

(2) A kibocsátást megelõzõen a kedvezményezett a ka-
mattámogatás alapjául szolgáló kibocsátás összegérõl és
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az önrész finanszírozásához kapcsolódó kifizetési kérel-
mek támogató általi elfogadásáról, a kapcsolódó támoga-
tás kifizetésérõl nyilatkozik a befektetõ és az MFB felé a
melléklet szerint elkészített összesítõ kimutatásban.

(3) A kibocsátott kötvények össznévértéke nem halad-
hatja meg a támogató által elfogadott kifizetési kérelmek
önrészének mértékét.

(4) A kedvezményes kamatra való jogosultság kezdõ
idõpontja a kötvény befektetõ általi lejegyzésének idõ-
pontja.

(5) Kedvezményes kamatozású hitelnek kedvezményes
kamatozású kötvénykibocsátással történõ átfinanszírozása
esetén a kamattámogatás szempontjából figyelembe vehe-
tõ idõszak a két finanszírozási konstrukció összességében
nem haladhatja meg a türelmi idõt, illetve a Korm. határo-
zatban meghatározott idõtartamot.

A kedvezményezett által igénybe vett kamattámogatás
ellenõrzése

10. §

A kamattámogatással felvett kedvezményes kamatozá-
sú hitel-, illetve kibocsátott kötvény kedvezményezett ál-
tali rendeltetésszerû és a jogszabályoknak megfelelõ fel-
használását a támogató, az MFB, a finanszírozó hitelinté-
zet, a befektetõ, továbbá jogszabályban erre feljogosított
egyéb szervek ellenõrizhetik.

11. §

A kedvezményezett köteles az ellenõrzés során együtt-
mûködni, az ellenõrzés céljából a kedvezményes kamato-
zású forrással kapcsolatos nyilvántartásokat naprakészen
és elkülönítetten vezetni és az ellenõrzéskor bemutatni.

12. §

Amennyiben a kedvezményezett támogatás visszafize-
tési kötelezettségének a derogációs projekt KEOP támoga-
tási szerzõdésben foglalt feltételei bekövetkeznek, és a tá-
mogatás visszafizetését a támogató elrendeli, a kedvezmé-
nyezett köteles a visszavont támogatással arányos kölcsön
és az igénybe vett kamattámogatás összegét – kötvény-
program esetén a jegyzés napjára, míg hitelprogram esetén
a kölcsönszerzõdés megkötésének napjára, kötvényprog-
ram esetén a jegyzés napján, míg hitelprogram esetén a
kölcsönszerzõdés megkötésének idõpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben – a fi-
zetési felszólítás kézhezvételét követõ 8 napon belül a fi-

nanszírozó hitelintézet, illetve a befektetõ részére vissza-
menõleg megfizetni.

13. §

Az MFB köteles a 10–12. §-ok rendelkezéseit a finan-
szírozó hitelintézetekkel és a befektetõkkel kötendõ refi-
nanszírozási szerzõdésekben, illetve közvetlen hitelnyúj-
tás esetén az MFB által a kedvezményezettekkel létesíten-
dõ finanszírozási szerzõdésekben elõírni.

A MFB-nek nyújtott kamattámogatás igénylésének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének

szabályai

14. §

(1) Az MFB a neki járó kamattámogatás összegét és an-
nak alátámasztására elkészített összesítõ kimutatást a
tárgynegyedévet követõ hónap 15. (tizenötödik) napjáig,
elsõ alkalommal 2008. július 15. napjáig megküldi az NFÜ
részére. Az MFB-nek nincs kimutatási kötelezettsége a tá-
mogatóval szemben abban az esetben, ha nem áll fenn ka-
mattámogatásra vonatkozó követelésállománya.

(2) A támogató az összesítõ kimutatásban szereplõ
pénzügyi adatokat az EMIR finanszírozási modul infor-
mációival összeveti, eltérés esetén 8 napos határidõ meg-
adásával hiánypótlásra visszaküldi.

(3) Az adategyeztetés alapján a támogató által jogosult-
nak ítélt kamattámogatás összegét a támogató a tárgyne-
gyedévet követõ hónap utolsó napjáig utalja az MFB által
megadott bankszámlára.

15. §

(1) A kamattámogatás forrásául szolgáló mindenkori
költségvetési elõirányzatra vállalt kötelezettség tárgyévet
követõ június 30-a után is kifizethetõ, tekintettel arra,
hogy a kamattámogatás idõtartama az egyedi ügyletek te-
kintetében a Korm. határozatban meghatározott többéves
idõszak, de a teljes hitel-, illetve kötvényprogram tekinte-
tében 2018. december 31-ig tart.

(2) A kamattámogatás lehívásának végsõ határideje:
2019. január 15-e.

(3) Az MFB a tárgyévet követõ évben neki járó kamat-
támogatás várható összegét a tárgyév szeptember hó 30.
(harmincadik) napjáig tájékoztatásul közli a támogatóval.

(4) Amennyiben bármelyik határnap nem munkanap, az
ott megjelölt kötelezettségnek a határnapot követõ legkö-
zelebbi munkanapon kell eleget tenni.
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16. §

A kamattámogatás forrásául szolgáló mindenkori költ-
ségvetési elõirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ-n belül szakmai-
lag felelõs irányító hatóság vezetõje vagy az általa írásban
kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

17. §

A kamattámogatás rendeltetésszerû és a jogszabályok-
nak megfelelõ felhasználását a támogató, továbbá jogsza-
bályban erre feljogosított egyéb szervek ellenõrizhetik.

18. §

Az MFB köteles az ellenõrzést tûrni és együttmûködni,
az ellenõrzés céljából a kamattámogatással kapcsolatos
nyilvántartásokat naprakészen és elkülönítetten vezetni és
az ellenõrzéskor bemutatni.

19. §

Az utólagos ellenõrzések során az MFB hibájából jogta-
lannak ítélt kamattámogatás összegét az MFB köteles a fo-
lyósítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat két-
szeresével növelt értékben a fizetési felszólítás kézhezvé-
telét követõ 8 napon belül az NFÜ-nek visszafizetni.

20. §

Amennyiben a hitel- és kötvényprogram igénybevétele
esetén megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett jogo-
sulatlanul vette igénybe a kedvezményes kamatozású hi-
tel-, illetve kötvénykonstrukciót, a jogosulatlan kamattá-
mogatás összegérõl az NFÜ haladéktalanul tájékoztatja a
MFB-t, amely a 12. § alapján megteszi a szükséges lépése-
ket a kamattámogatás összegének visszafizetése érdeké-
ben. A finanszírozó hitelintézet, illetve a befektetõ által az
MFB részére visszafizetett kamattámogatás összegét az
MFB köteles az NFÜ részére visszafizetni.

Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

Hitelfelvevõ/Kibocsátó tölti ki!
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6.szám

Számlaösszesít  kimutatás és nyilatkozat  
a KEOP derogációs projektek keretében benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó önrészének a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati

Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram és az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program
keretében kedvezményes kamattal történ  finanszírozásról 

(Benyújtandó a finanszírozó hitelintézet vagy a befektet  és az MFB Zrt. részére!)

Hitelfelvev /Kibocsátó (Kedvezményezett) megnevezése: 

Projekt KEOP azonosítószáma: 

Ssz.
Számla- 

azonosító 

Számla 
nettó
értéke

(Ft) 

Áfa 
(Ft) 

Számla bruttó 
értéke

(Ft) 

KEOP
támogatás 

(Ft) 

KEOP támogatás 
folyósításának 

id pontja 

Egyéb forrás 
(Ft) 

*ÖKIF hitel/ 
**KÖFIP forrás 

(Ft) 

        

        

        

 Összesen:      

*A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében folyósított forrás mértéke 
**Az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program keretében folyósított forrás mértéke (KÖFIP) 

Kijelentem, hogy a fenti számlákat, bizonylatokat tartalmazó kifizetési kérelmet a támogató elfogadta, és az alapján jogosult támogatási 
összeg kifizetése ezen kimutatásban megadott forrásösszetétel alapján történt. 

Kelt,………………………………………… 

                                                                                                
............................................ 

Kedvezményezett                                                                                    



A Kormány
146/2008. (V. 22.) Korm.

rendelete
az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi

területérõl szóló
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

Az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területé-
rõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló törvény mellékletében megjelölt kistér-
ség székhelytelepülésének nem kell teljesítenie a pályázat
benyújtásának az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feltételét, ha az érintett kistérségben a pályázat benyújtása-
kor egy település sem mûködtet okmányirodát.”

2. §

Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba.

(2) Az R. 1. § (2) bekezdés a) pontja hatályát veszti.

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

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelethez

1. Az R. mellékletének 4. pont 4.5. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„4.5. Encs Okmányiroda
Abaújalpár
Abaújkér

Alsógagy
Arka
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Hernádbûd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere”

2. Az R. mellékletének 7. pont 7.1. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„7.1. Csorna Okmányiroda
Acsalag
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
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Egyed
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza”

3. Az R. mellékletének 7. pont 7.3. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„7.3. Gyõr Okmányiroda
Abda
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyû
Gyõr
Gyõrladamér
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl

Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének”

4. Az R. mellékletének 7. pont 7.8. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„7.8. Tét Okmányiroda
Árpás
Bodonhely
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Gyõrszemere
Kajárpéc
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Tényõ
Tét”

5. Az R. mellékletének 9. pont 9.2., 9.3., 9.4. és 9.5. al-
pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„9.2. Eger Okmányiroda
Andornaktálya
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrõ
Felsõtárkány
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
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Ostoros
Szarvaskõ
Tarnaszentmária
Verpelét

9.3. Füzesabony Okmányiroda
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva

9.4. Gyöngyös Okmányiroda
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szûcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

9.5. Hatvan Okmányiroda
Boldog
Csány

Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Nagykökényes”

6. Az R. mellékletének 12. pont 12.1. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„12.1. Balassagyarmat Okmányiroda
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény”

7. Az R. mellékletének 12. pont 12.5. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„12.5. Salgótarján Okmányiroda
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
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Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás
Zabar”

8. Az R. mellékletének 13. pont 13.14. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„13.14. Monor Okmányiroda
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Káva
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Vasad”

9. Az R. mellékletének 14. pont 14.3. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„14.3. Balatonlelle Okmányiroda
Balatonlelle
Gamás
Karád
Látrány
Somogybabod
Somogytúr
Visz”

10. Az R. mellékletének 14. pont 14.6. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„14.6. Fonyód Okmányiroda
Balatonfenyves
Fonyód”

11. Az R. mellékletének 14. pont 14.9. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„14.9. Marcali Okmányiroda
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs”

12. Az R. mellékletének 14. pont 14.13. alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„14.13. Tab Okmányiroda
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly

390 ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 6. szám



Kára

Kisbárapáti

Lulla

Miklósi

Nágocs

Sérsekszõlõs

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szorosad

Tab

Tengõd

Törökkoppány

Torvaj

Zala

Zics”

13. Az R. mellékletének 16. pont 16.8. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„16.8. Tamási Okmányiroda

Diósberény

Dúzs

Értény

Felsõnyék

Fürged

Gyönk

Hõgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszõhidegkút

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszokoly

Pári

Regöly

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Udvari

Újireg

Varsád”

14. Az R. mellékletének 18. pont 18.10. alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„18.10. Várpalota Okmányiroda
Berhida
Jásd
Õsi
Öskü
Pétfürdõ
Tés
Várpalota”

15. Az R. mellékletének 18. pont 18.12. alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„18.12. Zirc Okmányiroda
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc”

16. Az R. mellékletének 19. pont 19.1. és 19.2. alpontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„19.1. Hévíz Okmányiroda
Alsópáhok
Cserszegtomaj
Felsõpáhok
Hévíz
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Zalaköveskút

19.2. Keszthely Okmányiroda
Balatongyörök
Bókaháza
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
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Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár”

17. Az R. mellékletének 19. pont 19.4. és 19.5. alpontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„19.4. Letenye Okmányiroda
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

19.5. Nagykanizsa Okmányiroda
Alsórajk
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi

Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrécse
Nemespátró
Pölöskefõ
Pötréte
Rigyác
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalaszentbalázs”

18. Az R. mellékletének 19. pont 19.7. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„19.7. Zalakaros Okmányiroda
Balatonmagyaród
Galambok
Garabonc
Gelse
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Miháld
Nagyrada
Orosztony
Pat
Sand
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentjakab
Zalaújlak”
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A Kormány
150/2008. (V. 29.) Korm.

rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének zsa) alpontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében a
következõket rendeli el:

1. §

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 91. §
(5) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós
Alapjának támogatásával megvalósuló programok eseté-
ben az elõlegnyújtás, illetve a támogatás kifizetése során a
következõk szerint kell eljárni:]

„c) idõközi fizetést a támogatást nyújtó szervezet a tény-
legesen felmerült, elszámolható költségekhez igazodva
teljesít. A kedvezményezett idõközi fizetési kérelméhez
mellékelni kell a ténylegesen felmerült költségeket igazo-
ló számlát, illetve egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen
igazoló dokumentumot, valamint a követelés kiegyenlítés-
rõl szóló bizonylat másolatát, szállítói kiutalás esetén pe-
dig a külön jogszabályban meghatározott dokumentumot.
Az operatív program vagy a közösségi kezdeményezés irá-
nyító hatóság által meghatározott összeghatár alatt szám-
laösszesítõ is benyújtható.”

2. §

(1) Az Ámr. 98. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal
egészül ki:

[A Kincstár a központi költségvetési szervek felügyeleti
szerve részére a következõ számlákat vezetheti:]

„o) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszí-
rozott pénzügyi eszközök lebonyolítására szolgáló pénz-
forgalmi folyószámla.”

(2) Az Ámr. 98. §-a a következõ (19) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(19) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finan-
szírozott pénzügyi eszközök lebonyolítására operatív
programonként, pénzügyi eszközönként, valamint az
ezekhez kapcsolódó kezességvállalás kezelésére egy-egy
pénzforgalmi számla nyitható. A számlákra vonatkozó
egyéb elõírásokról külön jogszabályok rendelkeznek.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Ámr. 109. § (10) bekezdésének második monda-
ta.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási és kulturális miniszter
17/2008. (V. 9.) OKM

rendelete
a 2008/2009. tanév rendjérõl

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában és a 99. §-a (4) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva – szakképzés tekintetében
a szakképesítésért felelõs miniszterekkel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továb-

biakban együtt: középiskola),
ad) az alapfokú mûvészetoktatási intézményekre,
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények-

re [a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],
af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiak-

ban: kollégium),
ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az

a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];
b) az országos közoktatási értékelési és vizsgaközpont-

ként eljáró Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);
c) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
d) a pedagógusokra;
e) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre

és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
f) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továb-

biakban együtt: szülõ).

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fo-

gyatékosság típusának megfelelõen létrehozott általános
iskola, középiskola, szakiskola, speciális szakiskola, kész-
ségfejlesztõ speciális szakiskola, elõkészítõ szakiskola,
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kollégium, illetve iskolai, kollégiumi tagozat, osztály, cso-
port,

b) többcélú intézmény: az egységes iskola, az összetett
iskola, a közös igazgatású közoktatási intézmény, továbbá
az általános mûvelõdési központ, ha iskolai vagy kollégiu-
mi feladatot lát el.

A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)

2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tan-
év, ezen belül a szorgalmi idõ, tanítási év (a továbbiakban:
szorgalmi idõ) keretei között kell megszervezni. Az elsõ és
az utolsó tanítási nap által meghatározott idõszak a szor-
galmi idõ. A szorgalmi idõ áll rendelkezésre egy iskolai
évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.
A szorgalmi idõ elsõ napja a tanév elsõ napja.

(2) A 2008/2009. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási
napja – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – 2008.
szeptember 1. (hétfõ) és utolsó tanítási napja 2009. június
15. (hétfõ). A tanítási napok száma – ha e rendelet más-
képp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali
oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és
szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó ta-
nítási nap

a) középiskolákban és a szakiskolákban – a b)–c) pont-
ban meghatározott kivétellel – 2009. április 30.,

b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntar-
tásában lévõ szakközépiskolákban 2009. május 29., a
Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévõ szakképzõ
iskolában 2009. június 5.,

c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és
fél éves képzésben tanulók részére 2009. január 16.

(4) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és a
felnõttoktatásban a szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját – a
szorgalmi idõ elsõ és utolsó hetének keretében – az igazga-
tó határozza meg.

(5) Azon szakképesítések megszerzésére való felkészí-
tésre, amelyek képzési idejét az Országos Képzési Jegy-
zékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve az
Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési
Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet nem teljes évfolyamban ha-
tározza meg, a szakképzõ iskola a szakképzési évfolyamon
a szorgalmi idõt február elsõ hetében is megkezdheti. A
szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját az iskola igazgatója ál-
lapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a (2) bekez-
désben foglaltaknak megfeleljen.

(6) Az iskola igazgatója határozza meg a szorgalmi idõ
elsõ és utolsó napját, ha a sajátos nevelési igényû tanuló az

évfolyam követelményeit egy szorgalmi idõnél hosszabb
idõ alatt teljesíti.

(7) A szorgalmi idõ elsõ féléve 2009. január 16-ig tart.
Az iskolák 2009. január 23-ig értesítik a tanulókat, illetõ-
leg a kiskorú tanulók szüleit az elsõ félévben elért tanul-
mányi eredményekrõl. A (4)–(6) bekezdésben meghatáro-
zott esetben az elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja
meg. Az értesítést ettõl a naptól számított hét napon belül
kell megküldeni.

(8) Az elsõ és a második félév (a szorgalmi idõ utolsó
napja) lezárását követõ tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelõtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai
munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgála-
tát. A nevelõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet
meg kell küldeni – tájékoztatás céljából – az iskolaszéknek
és a fenntartónak.

Tanítási szünet a szorgalmi idõben, a tanítás nélküli
munkanapok

3. §

A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a tanév helyi rend-
jében meghatározott pedagógiai célra öt – a nappali okta-
tás munkarendje szerint mûködõ gimnáziumban és szak-
középiskolában hat – munkanapot tanítás nélküli munka-
napként használhat fel, amelybõl egy tanítás nélküli mun-
kanap programjáról a nevelõtestület véleményének kiké-
résével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

4. §

(1) Az õszi szünet 2008. október 27-tõl október 31-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda),
a szünet utáni elsõ tanítási nap november 3. (hétfõ).

(2) A téli szünet 2008. december 22-tõl 2008. december
31-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2008. decem-
ber 20. (szombat), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2009. ja-
nuár 5. (hétfõ).

(3) A tavaszi szünet 2009. április 9-tõl április 14-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda), a szü-
net utáni elsõ tanítási nap április 15. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
szünetek mellett – a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ nap-
jának változatlanul hagyásával – más idõpontban is adhat
a tanulóknak szünetet, illetõleg a szünetek kezdõ és befeje-
zõ napját módosíthatja, ha a – közoktatásról szóló törvény
52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartá-
sával – heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez a
szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt ve-
võ iskolák az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idõpon-
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toktól eltérhetnek, illetve a (4) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a
nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyomá-
nyai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek nap-
jain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség
esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A fel-
ügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondos-
kodhat.

A vizsgák rendje

5. §

(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépisko-
lai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. számú mellék-
letben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben a
szorgalmi idõ utolsó három hetében lehet vizsgát szervez-
ni. A vizsga idõpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott feladatok végrehajtásának részletes szabályait, ezen
belül az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi terüle-
térõl szóló kormányrendeletben meghatározott körzetköz-
ponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi, kerületi) ön-
kormányzat jegyzõjének (a továbbiakban: körzetközponti
jegyzõ), valamint a vizsgabizottságot mûködtetõ intéz-
mény (a továbbiakban: vizsgaszervezõ iskola) megbízott-
jának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításával kapcso-
latos feladatait a 4. számú melléklet tartalmazza. A körzet-
központi jegyzõ számára meghatározott feladatokat a kö-
zépiskola székhelyén történõ vizsgaszervezés esetén a
székhely szerint, a középiskola telephelyén történõ vizsga-
szervezés esetén a telephely szerint illetékes körzetköz-
ponti jegyzõ látja el.

A felvételi eljárás és a beiratkozás

6. §

A tanköteles tanulók általános iskolába történõ beíratá-
sának, a középfokú iskolába történõ felvételi eljárásának
és beiratkozásának rendjét külön jogszabályok, a közép-
fokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését
e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A tanulmányi versenyek

7. §

(1) A 2. számú melléklet tartalmazza azoknak a tanul-
mányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási és

Kulturális Minisztérium hirdet meg az iskolák részére,
illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmai-
lag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a
tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi
versenyre történõ felkészítést akkor építheti be a munka-
tervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az
iskolai szülõi szervezet és az iskolai diákönkormányzat
egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az
(1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter az
általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhí-
vást 2008. október 31-ig közvetlenül küldi meg az Oktatá-
si Közlöny részére közzététel céljából.

Országos mérés, értékelés elrendelése

8. §

(1) A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (4) és
(5) bekezdése alapján a 2008/2009. tanévben országos mé-
rés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és
a matematikai alapkészségek fejlõdését a negyedik, a hato-
dik, a nyolcadik és tizedik évfolyamon valamennyi tanuló-
ra kiterjedõen.

(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdésé-
nek p) pontja alapján a 2008/2009. tanévben országos mé-
rés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelv-
ismeret alapozó mérését a kétnyelvû és anyanyelvû nem-
zetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolca-
dik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek
vizsgálatához szükséges mérõeszközt az adott kisebbség
nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az isko-
lákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség
nyelvén oktatják.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott méréseket,
értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2009. má-
jus 27-én. A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet
az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesíte-
nek. További kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem
szervezhetõ. A méréshez szükséges adatokat az érintett ne-
velési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2008. de-
cember 12-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott
módon.

(4) A Hivatal 2010. február 28-ig országos, intézményi
és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az
intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõi-
nek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket a
fenntartóknak, az országos elemzést pedig az Oktatási és
Kulturális Minisztériumnak. Az Oktatási és Kulturális Mi-
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nisztérium az országos elemzést – tájékoztatás céljából –
megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az Orszá-
gos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2010. május
31-ig nyilvánosságra hozza.

(5) A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szük-
ségleteibõl fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, to-
vábbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibonta-
koztatása érdekében az általános iskolák igazgatói 2008.
október 15-ig felmérik azon elsõ évfolyamos tanulóik kö-
rét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta
szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejleszté-
sét hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és
ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elõsegítõ pe-
dagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlõdésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók
2008. október 31-ig – a Hivatal által közzétett formanyom-
tatvány alkalmazásával – jelentik a Hivatal regionális
igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e be-
kezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a ki-
választott tanulókkal 2008. december 12-ig kell elvégez-
niük.

(6) A közoktatásról szóló törvény 95/A. § (4) bekezdé-
sének b) pontja alapján 2008. november 1. és december 31.
között hatósági ellenõrzés keretében kell vizsgálni az óvo-
dai felvételeket, különös tekintettel a kistelepülésen élõ,
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek felvételére.

(7) A közoktatásról szóló törvény 93. § (1) bekezdésé-
nek g) pontja alapján 2009. március 1. és május 31. között
szakmai ellenõrzés keretében kell megvizsgálni a szakis-
kola 9–10. évfolyamán a gyakorlati oktatás és a szakmai
alapozó elméleti oktatás tantárgyainak, a szakközépiskola
9–11. évfolyamain a szakmai orientáció és a szakmacso-
portos alapozó oktatás elméleti tantárgyainak, valamint a
közismereti tantárgyaknak az oktatási folyamatba való be-
épülését.

(8) A közoktatásról szóló törvény 93. § (1) bekezdésé-
nek g) pontja alapján 2009. február 1. és április 30. között

szakmai ellenõrzés keretében reprezentatív mintavétel út-
ján kell elvégezni a nem szakrendszerû oktatásra való fel-
készülés, továbbá a nem szakrendszerû oktatás megszer-
vezésének a vizsgálatát az általános iskolákban.

(9) A (6)–(8) bekezdésekben meghatározott ellenõrzé-
seket a Hivatal szervezi meg, a (7)–(8) bekezdésekben
foglaltak esetében az országos szakértõi névjegyzékben
szereplõ szakértõk bevonásával.

9. §

A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (7) bekezdése
szerinti, jogszabályban meghatározott minimumot – ké-
pességszintet – az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.) OKM
rendelet 1. számú mellékletének I. Érettségi vizsgaidõsza-
kok, vizsganapok cím 2. „A 2008. évi május–júniusi érett-
ségi vizsgák” alcím „Középszintû érettségi vizsga” oszlo-
pában a „nemzetiségi népismeret” szövegrész hatályát
veszti.

(3) 2008. augusztus 31-én hatályát veszti a 2006/2007.
tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet, vala-
mint a 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.)
OKM rendelet 1–7. §-a, 8. §-ának (3), (5) bekezdése és
1–4. számú melléklete.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A 2008. évi október–novemberi érettségi vizsgák

Emelt szintû érettségi vizsga Középszintû érettségi vizsga Idõpont

Írásbeli érettségi
vizsgák

nemzetiségi nyelv és iroda-
lom, nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

október 17., 8.00

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

október 20., 8.00

rajz és vizuális kultúra, szak-
mai elõkészítõ tárgyak

rajz és vizuális kultúra, szakmai
elõkészítõ tárgyak

október 20., 14.00

matematika matematika október 21., 8.00

földrajz földrajz október 21., 14.00

történelem történelem október 22., 8.00

latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv október 22., 14.00

angol nyelv angol nyelv október 27., 8.00

filozófia, nemzetiségi népis-
meret, célnyelvi civilizáció

filozófia október 27., 14.00

német nyelv német nyelv október 28., 8.00

mozgóképkultúra és médiais-
meret, dráma, hittan, bibliais-
meret – Hit Gyülekezete

mozgóképkultúra és médiaismeret
dráma

október 28., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv október 29., 8.00

kémia, egyéb központi köve-
telményekre épülõ vizsgatár-
gyak

kémia, egyéb központi követelmé-
nyekre épülõ vagy egyedileg akk-
reditált vizsgatárgyak

október 29., 14.00

spanyol nyelv spanyol nyelv október 30., 8.00

biológia; emberismeret és eti-
ka; ember- és társadalomisme-
ret, etika; társadalomismeret

biológia október 30., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek október 31., 8.00

informatika informatika október 31., 14.00

francia nyelv francia nyelv november 3., 8.00

fizika, mûvészeti tárgyak,
ének-zene

fizika, mûvészeti tárgyak, ének-ze-
ne

november 3., 14.00

szóbeli vizsgák november 12–17.

szóbeli vizsgák november 20–28.
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2. A 2009. évi május–júniusi érettségi vizsgák

Emelt szintû érettségi vizsga Középszintû érettségi vizsga Idõpont

Írásbeli érettségi
vizsgák

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, ma-
gyar mint idegen nyelv

május 4., 8.00

matematika matematika május 5., 8.00

történelem történelem május 6., 8.00

angol nyelv angol nyelv május 7., 8.00

német nyelv német nyelv május 8., 8.00

nemzetiségi nyelv és iroda-
lom, nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

május 11., 8.00

biológia biológia május 12., 8.00

emberismeret és etika; ember-
és társadalomismeret, etika;
társadalomismeret

– május 12., 14.00

fizika fizika május 13., 8.00

rajz és vizuális kultúra rajz és vizuális kultúra május 13., 14.00

kémia kémia május 14., 8.00

földrajz földrajz május 14., 14.00

informatika – május 15., 8.00

latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv május 15., 14.00

francia nyelv francia nyelv május 18., 8.00

filozófia, nemzetiségi népis-
meret, célnyelvi civilizáció

filozófia május 18., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv május 19., 8.00

mozgóképkultúra és médiais-
meret, dráma

mozgóképkultúra és médiaisme-
ret, dráma

május 19., 14.00

spanyol nyelv spanyol nyelv május 20., 8.00

hittan, bibliaismeret – Hit
Gyülekezete

– május 20., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek május 21., 8.00

egyéb központi követelmé-
nyekre épülõ vizsgatárgyak

egyéb központi követelményekre
épülõ vagy egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

május 21., 14.00

szakmai elõkészítõ tárgyak szakmai elõkészítõ tárgyak május 22., 8.00

– informatika május 25., 8.00

mûvészeti tárgyak, ének-zene mûvészeti tárgyak, ének-zene május 25., 14.00

szóbeli vizsgák június 4–10.

szóbeli vizsgák június 15–26.
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II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli és szóbeli (gya-
korlati) vizsgarészét, illetve írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–5. és a 7. pontban meg-
határozottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységét: 2008. október 6–7–8–9–10. 14 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész,
valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2008. október

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységét: 2009. február 2–3–4–5–6. 14 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész,
valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2009. február–március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységét: 2009. május 18–19–20–21–22. 8 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2009. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: május–június

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesíté-
sek szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai: 2009. január 21. és június 5.

3. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szak-
képesítések írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:

a) írásbeli: 2008. szeptember 25. 10 óra
szóbeli és gyakorlati: 2008. október 13–17.

b) írásbeli: 2009. január 6. 10 óra
szóbeli és gyakorlati: 2009. január 19–23.

c) írásbeli: 2009. május 27. 10 óra
szóbeli és gyakorlati: 2009. június 8–19.

4. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerû szakképzésben
oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:

a) írásbeli: 2008. október 1. 14 óra
szóbeli és gyakorlati: 2008. október 2–22.

b) írásbeli: 2009. február 2. 14 óra

szóbeli és gyakorlati: 2009. február 3–27.

c) írásbeli: 2009. május 18. 8 óra

szóbeli és gyakorlati: 2009. május 19.–június 26.

5. A vizsgaidõszak meghatározásánál a felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmé-
nyek vizsgarendjét.

6. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott
vizsgaidõpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelõs miniszter közleményben te-
szi közzé. Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országos vizsgaidõpontjairól külön jogszabály rendelkezik.

7. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége május
29-én is megszervezhetõ (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz és az
írásbeli vizsgák, interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esõ idõpontjai nem teszik lehetõvé a mindkét vizsgán való
részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl, a pótnap igénybevételének szükségességérõl a szakközépiskola a vizsga-
bejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg értesíti a szakképesítésért felelõs minisztert és a szakmai vizsga
írásbeli tételét biztosító intézményt.
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2. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

Jegyzék a tanulmányi versenyekrõl

I. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Történelem
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Latin nyelv
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mûvészettörténet
Rajz és vizuális kultúra
Horvát nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv és irodalom
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv

II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi

versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi ver-
senyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

Cigány népismeret
Horvát nyelv
Horvát népismeret

Görög nyelv
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv
Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv
Román népismeret
Szerb nyelv
Szerb népismeret
Szlovák nyelv
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv
Szlovén népismeret

Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyek

Versenyek az alapfokú mûvészetoktatási intézmények
tanulói részére

XI. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
XII. Országos Friss Antal Gordonkaverseny
VI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
XI. Országos Gitárverseny
VI. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny és III. Or-

szágos Csembaló Verseny
III. Országos Hárfaverseny
VI. Országos Maros Gábor Ütõhangszeres szóló- és duó

Verseny
VIII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás

Verseny
IX. Országos Mélyrézfúvós Verseny
III. Országos Harmonikaverseny
III. Országos Textilmûves-, Bábkészítõ-, Bõrmûves

Verseny
I. Elektroakusztikus-zenei Verseny
IV. Országos Festészetverseny
III. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncos-

párok részére)
III. Országos Modern-, Kortárs Tánc Verseny
III. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)

Versenyek a mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák
tanulói részére

IV. Országos Énekverseny
VII. Országos Zenekari Verseny
III. Hárfaverseny
II. Országos Népzeneverseny
XII. Országos Oboaverseny
XII. Országos Fagott-verseny
XIII. Országos Zongoraverseny
XVIII. Országos Rajzverseny
XII. Országos Népmûvészeti Verseny
XII. Országos Mintázásverseny
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III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei

Hallássérült tanulók XXIII. országos Hanyvári Pál
kommunikációs emlékversenye

Siket tanulók XXVII. Borbély Sándor országos tanul-
mányi versenye

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását
ellátó általános iskolák tanulóinak XXXIV. országos
komplex tanulmányi versenye

XXV. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az ér-
telmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák diákjai számára

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanul-
mányi versenyei

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos ta-
nulók számára

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézmé-
nyekben tanulók számára

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
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3. számú melléklet a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében
meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2008/2009. tanévben

Határidõk Feladatok

2008. 09. 19. Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, vala-
mint a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi – Szakiskolai Programjába történõ jelentkezésrõl.

2008. 09. 30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a közép-
fokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, belsõ kódjait.

2008. 10. 25. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatároz-
zák tanulmányi területeik belsõ kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú
elektronikus aláírással vagy papír alapú megerõsítéssel) megküldik a Felvételi Központnak.

2008. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi el -
járásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rend -
szerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá a
nyolcadik évfolyamosok számára az írásbelit szervezõ középfokú intézmények bejelentik a
Hivatalnak részvételi szándékukat
(a 9. évfolyamra felvételit szervezõk azt is, hogy általános tantervû, vagy tehetséggondozó
képzéshez kívánnak írásbelit tartani).
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.

2008. 11. 21. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezõ gimnáziu-
mok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbelit szervezõ középfokú intézmé-
nyek jegyzékét.

2008. 12. 10. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelik -
re közvetlenül a vizsgát szervezõ intézménybe.

2008. 12. 10. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történõ pályá-
zatok benyújtása.

2008. 12.15. Az egységes írásbeli vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig jelentik a Hivatal -
nak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket.

2009. 01. 9–10. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intéz-
mények megszervezik a felvételi eljárást megelõzõ válogatást azonos szempontok és azo-
nos feladatok alapján.

2009. 01. 16–17. Pótló válogatási eljárás azon tanulók bevonásával, akik a Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjának beválogatási eljárásában fel nem róható ok
miatt nem tudtak részt venni.
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Határidõk Feladatok

2009. 01. 23. Az általános felvételi eljárás kezdete.

2009. 01. 23., 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

2009. 01. 24., 10.00 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervû képzésre jelentkezõk
számára a középfokú intézményekben.

2009. 01. 29., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik
évfolyamos, általános tantervû képzésre jelentkezõk számára azoknak, akik az elõzõ írás -
belin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2009. 01. 30. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevõ in-
tézmények, a programra benyújtott pályázatok eredményérõl – egymás egyidejû elõzetes
értesítésével és az Arany János Programiroda bevonásával – értesítik az érdekelt szülõket,
tanulókat és általános iskolákat.

2009. 01. 31., 10.00 Egységes írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkezõ nyolcadik évfolyamosok
számára a középfokú intézményekben.

2009. 01. 31. A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi feladatot ellátó középfokú
iskola nevét és címét.

2009. 02. 02. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium ál-
tal fenntartott iskolákba.

2009. 02. 05., 14.00 Pótló írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkezõ nyolcadik évfolyamosok szá -
mára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2009. 02. 12. Az egységes írásbelit szervezõ középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményérõl a
tanulókat.

2009. 02. 20. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a ta -
nulói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimná-
ziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
Jelentkezés a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolába.

2009. 02. 23.–03. 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2009. 03. 17. A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzé -
ket.

2009. 03. 19–20. A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.

2009. 03. 23. Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi
Központnak.

2009. 03. 27. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2009. 04. 06. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi
jegyzékben közzétett névsort.

2009. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ létszám, a
biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és
írásban).

2009. 04. 20. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket,
kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján,
és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2009. 04. 27. A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.

2009. 05. 04–15. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felve -
hetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.



4. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A) A körzetközponti jegyzõk feladatai az írásbeli
érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában

1. A zárt feladatlap-csomagokat (a zárt feladatlap-cso-
mag a továbbiakban: csomag) tartalmazó zárt küldemé-
nyek (küldemény a továbbiakban: doboz) átvétele a Hiva-
taltól, illetve annak megbízottjától.

a) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok átvételének
megszervezése, az átvétel dokumentálása.

b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlensé-
gének ellenõrzése, dokumentálása.

c) Eltérés esetén jegyzõkönyv felvétele és a Hivatal ér-
tesítése.

2. Az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó
csomagjegyzék, továbbá az egy adott vizsgaszervezõ isko-
la számára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és az is-
kola vizsgaszervezési igénye közötti egyezõség tételes át-
vizsgálására irányuló ellenõrzés megszervezése az érettsé-
git szervezõ iskolák számára.

a) Az iskolák kiértesítése az ellenõrzés helyszínérõl és
idõpontjáról.

b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsga-
szervezõ iskola képviselõjének jelenlétében történõ bontá-
sa és a dobozok tartalmának a csomagok felbontása nélkül
történõ ellenõrzése. A jegyzõ által végzett tételes ellenõr-
zés annak megállapítására irányul, hogy a dobozok tényle-
gesen az átvételi dokumentumokban jelzett csomagokat az
ott megjelölt számban és tartalommal tartalmazzák-e. A
magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, az
angol nyelv és a német nyelv vizsgatárgyak esetében az el-

lenõrzést a jegyzõ az iskola képviselõjének a jelenléte nél-
kül is elvégezheti.

c) Az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása.
d) A doboz visszazárása.
e) Eltérés és pótigények esetén jegyzõkönyv felvétele

és a Hivatal értesítése.

3. A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén
az adott vizsgatárgy csomagjainak átadása a vizsgaszerve-
zõ iskola igazgatójának vagy az általa írásban meghatal-
mazott személynek.

a) A doboz nyitása, az átadásra kerülõ csomagok elõ-
készítése az átadásra.

b) A vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás do-
kumentálása.

c) A doboz visszazárása.
d) Rendkívüli eseményrõl jegyzõkönyv felvétele és a

Hivatal értesítése.

4. A szolgálati titokká minõsített feladatlapokat tartal-
mazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok õr-
zése, nyilvántartása és átadása a minõsített adat kezelésé-
nek rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletnek a
szolgálati titokra vonatkozó rendelkezései, továbbá jelen
rendelet rendelkezései és az oktatási és kulturális miniszter
vagy a Hivatal a miniszter által írásban átruházott hatás-
körben eljáró vezetõjének külön rendelkezése szerint.

B) A vizsgaszervezõ iskolák feladatai az írásbeli érettségi
vizsgák feladatlapjainak átvételével kapcsolatban

1. A körzetközponti jegyzõ feladatellátását segítendõ
egy olyan jegyzék összeállítása, amelybõl kiderül, hogy
melyik napon, milyen vizsgát szervez az adott iskola. A
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Határidõk Feladatok

2009. 05. 04.–08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2009. 05. 19. A 2009. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója dönt
a felvételi kérelmekrõl.

2009. 05. 29. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2009. 06. 15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést
küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjének.

2009. 06. 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.

2009. 08. 10–28. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakkö-
zépiskolákba.

2009. 08. 03–07. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolába.

2009. 08. 24–25. A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az iskola által megha -
tározott idõben).

2009. 09. 01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ felvételt biztosító iskola érte -
síti az illetékes jegyzõt.



jegyzéket a következõ pontban részletezett ellenõrzés al-
kalmával kell átadni a körzetközponti jegyzõnek.

2. A csomagokat tartalmazó dobozoknak csomagok
felbontása nélküli tételes ellenõrzése a körzetközponti
jegyzõk értesítésében megjelölt idõpontban és helyszínen.
Az ellenõrzést a vizsgaszervezõ iskola igazgatója vagy az
általa írásban meghatalmazott személy végezheti.

a) A dobozok tartalmának ellenõrzése a csomagok fel-
bontása nélkül, a körzetközponti jegyzõk jelenlétében. Az
ellenõrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizsga-
szervezõ iskola számára átvett doboz, dobozok, illetve az
abban, azokban elhelyezett csomagok tartalma mind a fel-
adatlapok tárgya, mind azok száma tekintetében megfe-
lel-e az iskola vizsgaszervezési igényének.

b) Az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása.
c) Eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges

pótigények jelzése a körzetközponti jegyzõnek.

3. A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén
az aznapi vizsgatárgyak feladatlapjait tartalmazó csoma-
gok átvétele a körzetközponti jegyzõ által meghatározott
idõpontban és helyszínen. A csomagok átvételére a vizs-
gaszervezõ iskola igazgatója vagy az általa írásban megha-
talmazott személy jogosult.

5. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A 2005/2006. és a 2006/2007. tanévekben lefolytatott
országos mérés, értékelés alapján meghatározott

tanulói képességszint-határok a közoktatás
minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló

3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (4) bekezdése
alapján

A tanulók képességszintjeinek határai a standard
képességpontok skáláján

6. évfolyam, matematika
– 1. alatti szint: 397,5-ig
– 1. szint: 397,5–486,5
– 2. szint: 486,5–575,5
– 3. szint: 575,5–664,5
– 4. szint: 664,5-tõl.

6. évfolyam, szövegértés
– 1. alatti szint: 336-ig
– 1. szint: 336–426
– 2. szint: 426–516
– 3. szint: 516–606
– 4. szint: 606-tól.

8. évfolyam, matematika
– 1. alatti szint: 389-ig
– 1. szint: 389–471
– 2. szint: 471–553
– 3. szint: 553–635
– 4. szint: 635-tõl.

8. évfolyam, szövegértés
– 1. alatti szint: 340-ig
– 1. szint: 340–435
– 2. szint: 435–530
– 3. szint: 530–625
– 4. szint: 625-tõl.

10. évfolyam, matematika
– 1. alatti szint: 357,5-ig
– 1. szint: 357,5–452,5
– 2. szint: 452,5–547,5
– 3. szint: 547,5–642,5
– 4. szint: 642,5-tõl.

10. évfolyam, szövegértés
– 1. alatti szint: 345-ig
– 1. szint: 345–445
– 2. szint: 445–545
– 3. szint: 545–645
– 4. szint: 645-tõl.

III. rész

A Kormány
1028/2008. (V. 14.) Korm.

határozata
a közszolgálati ellenõrzések 2008. évi vizsgálati

tárgyköreirõl és a vizsgálat alá vont közigazgatási
szervekrõl

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 34. § (14) bekezdése, 49/O. § (7) bekez-
dése, valamint 64/A. § (1) bekezdése alapján a következõ
határozatot hozza:

1. A Kormány felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt veze-
tõ minisztert, hogy 2008. évben hajtsa végre a közszolgá-
lati ellenõrzéseket az alábbi tárgykörökben azzal, hogy az
ellenõrzések a 2007. január 1-jétõl 2007. december 31-ig
tartó idõszak munkáltatói intézkedéseire terjedjenek ki:

a) a teljesítményértékelés és jutalmazás munkáltatói
gyakorlata;

b) a célfeladat kitûzésének és a céljuttatás kifizetésének
gyakorlata;

c) a jogviszony megszûnésének, megszüntetésének gya-
korlata.

2. A Kormány felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt veze-
tõ minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott munkálta-
tói intézkedések ellenõrzését az alábbi szervezetek tekin-
tetében végezze el:

a) az 1. a) alpontban meghatározott tárgykör ellenõrzé-
sét a minisztériumoknál;

b) az 1. b) alpontban meghatározott tárgykör ellenõrzé-
sét a kormányhivataloknál;
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c) az 1. c) alpontban meghatározott tárgykör ellenõrzé-
sét azoknál a külön ellenõrzési tervben meghatározott he-
lyi önkormányzatoknál, ahol a közszolgálati jogviszony-
ban állók létszáma 50 fõ alatt van, a közigazgatási hivatal-
vezetõk bevonásával.

Határidõ: 2008. szeptember 30.

3. A Kormány felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt veze-
tõ minisztert, hogy az ellenõrzések tapasztalatairól adjon
tájékoztatást a Kormánynak, és tegyen javaslatot a 2009.

évi közszolgálati ellenõrzések tárgyköreire és a vizsgálat
alá vont közigazgatási szervek körére.

Határidõ: 2008. november 30.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatály-
ba. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg a közszol-
gálati ellenõrzések 2007. évi vizsgálati tárgyköreirõl és a
vizsgálat alá vont közigazgatási szervekrõl szóló
1011/2007. (III. 13.) Korm. határozat a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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IV. rész

Pályázati felhívás
a városi közlekedés akadálymentesítése érdekében liftek, rámpák beruházásának támogatására

Elõzmények

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük megteremtésérõl szóló 1998. évi XXVI. törvényben foglaltak, il-
letve az ezt követõ kormányhatározatok meghatározták azokat a feladatokat, amelyek a fogyatékos személyek önálló
életvitelének és társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása érdekében végre kell hajtani. Ennek értelmében a
közlekedési tárca feladata annak segítése, hogy a menetrend szerinti tömegközlekedési eszközök akadálymentesítése
minél szélesebb körben valósuljon meg.
A megvalósításhoz szükséges forrásokat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. tör-
vénye költségvetési fejezetben külön elõirányzati soron biztosítja.

I. A támogatás célja

1. A pályázat alapvetõ célkitûzése, hogy állami eszközökkel is elõsegítse a városi közlekedésben fogyatékos személyek,
gyermekkocsival vagy kerékpárral közlekedõk számára az akadályt jelentõ, nem elsõsorban a domborzati viszonyok mi-
att kialakított aluljárók, lépcsõk kikerülését. Jelen pályázati felhívás ehhez kíván segítséget nyújtani liftek, rámpák beru-
házásának támogatásával.
2. A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg: 30 M Ft.

II. A pályázók köre

1. A pályázaton azon városi önkormányzatok vehetnek részt, amelyek közigazgatási határain belül olyan nagy forgalmú,
csak lépcsõkön megközelíthetõ aluljárókkal, felüljárókkal, közlekedési létesítményekkel (vasútállomás, autóbusz-pá-
lyaudvar) rendelkeznek, amelyek gátjai az akadálymentes közlekedési lánc kialakításának.
2. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, ahol az önkormányzat a beruházás bekerülési összege legalább 20%-a
biztosítását hitelt érdemlõen nem igazolja képviselõ-testületi határozattal, vagy más igazolt helyi vagy átadott forrásból
nem biztosítja.

III. Pályázati feltételek

1. A részletes pályázati feltételeket, a benyújtandó pályázat tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás, a pá-
lyázati adatlap és kötelezõ mellékletei együtt tartalmazzák. A kötelezõen benyújtandó munkarészek a pályázatok
elbírálására szolgálnak.
2. A pályázó olyan alul- vagy felüljárók akadálymentesítéséhez pályázhat, amelyek kijelölt gyalogos átkelõhelyen (zeb-
rán) csak nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetõk meg, és utasforgalma jelentõs.



3. A pályázó vállalja, hogy a létrehozott mûszaki objektumot karbantartja és legalább 5 évig biztosítja annak üzemszerû
mûködését, továbbá legalább 95%-ban biztosítja a rendelkezésre állást. Ellenkezõ esetben a támogatás összegét vissza
kell fizetni.
4. Pályázni lehet autóbusz, vasút vasúti pályaudvarok városi közlekedéshez kapcsolódó lépcsõinek rámpával vagy lifttel
történõ kiváltására is, amennyiben az akadálymentes közlekedési lánc így mindkét oldalon biztosítottá válik.
5. A liftek beszerzésénél ügyelni kell, hogy azok a kerekes székes utasok szállításán kívül alkalmasak legyenek gyer-
mekkocsik és utánfutó nélküli, egy személy által hajtható, kétkerekû kerékpárok szállítására is.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázattal elnyerhetõ támogatás visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza
nem térítendõ támogatás), ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján történik.
2. A támogatás mértéke: a beruházási érték maximálisan 80%-a.
3. A pályázatot elbírálók a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben vagy a kérttõl eltérõ formában is megállapíthat-
ják, illetve keret hiányában elutasíthatják.
4. Ha a pályázó a csökkentett mértékû társfinanszírozás esetén is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl
köteles az értesítés kézhezvételét követõen 10 napon belül írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen
módosított üzleti és finanszírozási tervét, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó
forrás meghatározását (saját forrás, bankhitel stb.) és annak igazolását.

V. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

1. liftek beszerzése,
2. liftek beszerelése,
3. rámpák építése,
4. lebonyolítás költsége (5%).

VI. A pályázatok formai követelményei

A pályázati adatlapot számítógéppel, írógéppel vagy kézírás esetén nyomtatott nagy betûkkel kell kitölteni. Számítógé-
pes kitöltés esetén a cellák méretét nem szabad megváltoztatni, a lap formáját átszerkeszteni, helyhiány esetén a betûmé-
retet célszerû csökkenteni. Az adatlapon átfestések, áthúzások nem lehetnek. Az üres helyekre 1-es sortávolsággal kell
gépelni folyamatosan a szükséges szöveget. Ahol a válaszadásnál négyzet szerepel, értelemszerûen ide kell írni a vonat-
kozó számokat és jeleket.

VII. A pályázat benyújtásának módja, határideje:

– a pályázatot postán, lezárt borítékban, a pályázati felhívásban közölt beadási határidõ napjáig kell feladni egy (1) ere-
deti és két (2) másolati példányban,

– cím: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Közszolgáltatások Szervezése Fõosztály, 1055 Budapest,
Akadémia utca 3.,

– levélcím: 1880 Budapest, Pf. 111.

A borítékon jól láthatóan kérjük feltüntetni: „Pályázat az akadálymentes városi közlekedés megvalósításának támogatá-
sára”.
A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 20.
Szerzõdéskötés: 2008. augusztus 15.
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VIII. A pályázat elbírálásának fõbb szempontjai

A bizottság a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül a következõ szempontokat veszi figyelembe:
– a beruházáscélok a kiírás feltételének való megfelelése,
– a tervezett költségek megalapozottsága,
– a támogatott beruházás a legrövidebb idõn belül megvalósul, és üzembe helyezésre kerül.

IX. A pályázatok értékelési és döntési folyamata

A KHEM a pályázatokat a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlõség elvének betartásával kezeli.

A pályázatok értékelése és a döntés az alábbiak szerint történik:
– formai ellenõrzés a bírálóbizottság titkársága által,
– szakmai, gazdasági véleményezés az e célra létrehozott Szakmai Bíráló Bizottság (SZBB) által, rangsorolás,
– az SZBB döntése az odaítélés vonatkozásában.

X. Szerzõdéskötés, teljesítés és pénzügyi elszámolás módja

Az elfogadott pályázatok benyújtóinak a KHEM szerzõdéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz, amelyet minden esetben a
pályázat nyertese köt meg.
A szerzõdés a pályázatnál részletesebb pénzügyi tervet és leírást tartalmaz.
A támogatást a feladatok ellenõrzött és jóváhagyott elvégzése után a Magyar Államkincstár a KHEM engedélyével a
számla jogosult benyújtójának utalja át.

XI. Információs szolgáltatások, tájékoztatás

A pályázó a pályázat elkészítésével kapcsolatos kérdésekben információt kérhet a következõ címen: KHEM Közszolgál-
tatások Szervezése Fõosztály Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: (1) 472-8701 Szigeti Dániel vagy Közlekedéstudomá-
nyi Intézet Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3–5. Telefon: (1) 371-5854 Tóbiás Gáborné.

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium
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ESÉLYEGYENLÕSÉG 2008.

PÁLYÁZATI ADATLAP
a városi közlekedés akadálymentesítése érdekében liftek, rámpák beruházásának támogatására

Pályázó neve:

Az elvégzendõ munka megnevezése:

2008.

EREDETI MÁSOLAT
(Kérjük aláhúzással jelezze!)

Pályázati kísérõlap

1. számú melléklet

Pályázó neve:
Pályázó címe (irányítószámmal):
Telefon- és faxszám:
Tervezett munka rövid megnevezése:
Tervezett munka, megvalósulás helye:

Elvégzendõ munkák pénzügyi forrása

2. számú melléklet

Beruházás összértéke: E Ft 100,00%
Saját forrás: E Ft %
Igényelt támogatás: E Ft %

A projekt rövid bemutatása. (Kérjük, csak a keretezett részbe írjon!)
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ELLENÕRZÕ LAP

A Pályázati felhívásban megadott adatlapot használtam
Az adatlap minden pontját értelemszerûen kitöltöttem
Csatoltam az elõírt mellékleteket

3. számú melléklet

Csatoltam
Nem

csatoltam
Csatolandó dokumentum megnevezése

1. melléklet – A tervezett beruházás helyének tulajdoni igazolása (földhivatali nyilvántartás)

2. melléklet – A beruházás megvalósításának helyszínrajza

3. melléklet – Tervezett beruházás tételes költségkalkulációja

4. melléklet – Igazolás az önrész vállalásáról (Ft-ban)

5. melléklet – Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról

6. melléklet – Pályázó nyilatkozata

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban elkészítettem.

A pályázati adatlap fedõlapján megjelöltem, hogy a pályázat eredeti vagy másolati példány.

Az ellenõrzõ lap segítségül szolgál önnek, hogy a pályázata formailag megfeleljen az elõírásoknak.
Kérjük, a pályázatot a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet számát!
Ha valamelyik mellékletet nem csatolta, kérjük a melléklet számát akkor is feltüntetni, megjegyezve, hogy az adott pá-
lyázatra nem vonatkozik, illetve kérjük azt is feltüntetni, ha az igazolás, engedély beszerzése folyamatban van.

Kelt: ......................................, 2008. ............................... hó ...................nap

P. H.

........................................................
(cégszerû aláírás)

6. szám ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 409



PÁLYÁZATI ADATLAP

4. számú melléklet

1. A pályázó törzsadatai

Pályázó neve:

Pályázó székhelyének címe (irányítószámmal):

Pályázó postai címe (irányítószámmal):

Telefon- és faxszám:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

KSH számjele (17 jegyû):

Projektfelelõs neve:

– címe:

– telefonszáma:

Pályázatkészítõ cég/személy neve:

– címe:

– telefonszáma:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ......................................, 2008. ............................... hó ...................nap

P. H.

........................................................
(cégszerû aláírás)

2. Az elvégzendõ munka megnevezése és célja:

3. A megvalósulás helye (megye, irányítószám, város, utca, házszám, hrsz.):

4. A megvalósítás összköltsége (kiadása):

5. A megvalósításhoz szükséges igazolt saját forrás összege:

6. A megvalósítás saját forrásának rendelkezésre állási formája:

7. A megvalósításhoz igényelt támogatás összege:

8. A tervezett munkák az Országgyûlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított és támogatott
alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettõl, közhasznú társaságtól a pályázatban szereplõ projekthez igényelt, illetve
kapott hozzájárulás összege és formája, e szervezetenkénti bontásban:
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9. A megvalósítás és finanszírozás idõbeli ütemezése

5. számú melléklet

Adatok E Ft-ban

Források megnevezése Ütemezés Összesen

Saját forrás*

Igényelt vissza nem térítendõ támogatás

Egyéb támogatás

Egyéb forrás

Szükséges források összesen

*A saját forrás meglétét – a pályázat mellékleteként – a képviselõ-testületi határozatban vagy egyéb igazolt módon, az összegre vonatkozó
nyilatkozattal kell alátámasztani.

10. Az elvégzendõ munkák ismertetése:
a) az elérendõ cél és célcsoport szükségleteinek bemutatása,
b) a feladat elvégzésének indokoltsága, a kiindulási helyzet bemutatása,
c) az elvégzendõ feladat bemutatása,
d) pályázó tervezett beruházása hogyan illeszthetõ össze az akadálymentes közlekedési láncba.

11. Az elvégzendõ munkák tervezett befejezése:
a) teljes befejezés ideje/próbaüzemeltetéssel együtt (év, hónap):
b) teljes kapacitással való mûködésének elsõ hónapja (év, hónap):

Kelt: ......................................, 2008. ............................... hó ................... nap

P. H.

........................................................
(cégszerû aláírás)
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6. számú melléklet

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

a) Kijelentjük, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek, to-
vábbá kijelentem, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban ....................................................................................
(mikor) ............................................................................................................................................................................
(mely szervhez) nyújtottunk be.

b) Tudomásul vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg ben-
nünket, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes támogatás a köztartozások
megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerülhet.

c) Hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az adószámot vagy adóazonosító jelet, tár-
sadalombiztosítási azonosító jelet, társadalombiztosítási folyószámlaszámot a Magyar Államkincstár, illetve a támo-
gatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez.

d) Tudomásul vesszük, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege,
a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.

e) Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozá-
sunk nincs.

f) Hozzájárulunk ahhoz, hogy a pályázat szabályszerûségét és a támogatás rendeltetésszerû felhasználását a pályázat ki-
írója, a rendeletben meghatározott szervek, illetve megbízottai bármikor ellenõrizzék.

g) Kijelentjük, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig bejelentjük, ha ellenünk csõd-, végel-
számolási vagy felszámolási eljárás indul.

h) Kijelentjük, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nem áll fenn.
i) Kijelentjük, hogy a létesítmény mûködtetésének fedezetét:

– saját forrásból, és/vagy
– egyéb forrás biztosítja.

(A megfelelõ rész aláhúzandó.)

Dátum:

P. H.

........................................................
(cégszerû aláírás)
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A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
közleménye

a Nyugat-dunántúli Régióban mûködõ helyi önkormányzatok 2008. évi céltámogatásáról

1. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló, több-
ször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján közzéteszi a Nyugat-dunántúli Ré-
gió helyi önkormányzatai által benyújtott 2008. évi céltámogatási igényekbõl:

a) a 2008. évi támogatásban részesülõ beruházások összköltségének és éves támogatási ütemének célok és önkor-
mányzatok szerinti listáját a mellékletben.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
elnök

Melléklet a közleményhez

Sor-
szám

A
régió
kódja

Önkormányzat
Társult

önkormányzatok

Beruházási
összköltség
ezer Ft-ban

Saját forrás
ezer Ft-ban

Összes
céltámogatás
ezer Ft-ban

Céltámogatás évenkénti
bontásban ezer Ft-ban

Támogatás
aránya
%-ban2007 2008 2009

Egészségügyi gép-mûszer beszerzés

1. 3 Zala Megyei
Önkormányzat

9060 3060 6000 3000 3000 0 66,22

Összesen: 9060 3060 6000 3000 3000 0

Mindösszesen: 9060 3060 6060 3000 3000 0

Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács közleménye

2008. évtõl céltámogatásban részesülõ önkormányzati igények

Melléklet

Sor-
szám

A
régió
kódja

Önkormányzat
Társult

önkormányzatok

Beruházási
összköltség
ezer Ft-ban

Saját
forrás
ezer

Ft-ban

Összes
céltámo-

gatás ezer
Ft-ban

Céltámogatás évenkénti
bontásban ezer Ft-ban

Támogatás
aránya
%-ban2008 2009 2010

Mûködõ kórházak és szakrendelõk gép-mûszer beszerzései

1. 05 Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Önkormányzat

73 000 18 025 54 975 25 800 29 175 0 75,0

2. Heves Megyei
Önkormányzat

40 000 10 000 30 000 30 000 0 0 75,5

Összesen 113 000 28 025 84 975 55 800 29 175 0

Mindösszesen 113 000 28 025 84 975 55 800 29 175 0
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A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács közleménye a 2008. évi céltámogatásokról

60/2008. (V. 30.) RFT határozata

1. számú melléklet

A 2008. évtõl céltámogatásban részesülõ önkormányzati igények

Sor-
szám

A
régió
kódja

Önkormányzat
Társult

önkormányzatok

Beruházási
összköltség
ezer Ft-ban

Saját
forrás
ezer

Ft-ban

Összes
céltámo-

gatás ezer
Ft-ban

Céltámogatás évenkénti
bontásban ezer Ft-ban

Támogatás
aránya
%-ban2008 2009 2010

Mûködõ kórházak és szakrendelõk gép-mûszer beszerzései

1. 2 Komárom Város
Önkormányzata

nincs 1922 481 1441 1441 0 0 75

Összesen 1922 481 1441 1441 0 0 75

Mindösszesen 1922 481 1441 1441 0 0

2. számú melléklet

A tárgyévi elõirányzatból ki nem elégíthetõ, vagy a feltételnek nem megfelelõ céltámogatási igénybejelentések

Sorszám Régió kódja
Önkormányzat/társult

önkormányzat(ok)
Beruházás típusa (megnevezése) Megjegyzés (elutasítás oka)

1. 2 Nincs

Székesfehérvár, 2008. május 30.

Kovács Tamás s. k.,
ügyvezetõ igazgató
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A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közleménye a 2008. évi céltámogatásokról

Határozatszám: DARFT 49/2008. (V. 29.)

1. számú melléklet

2008. évtõl céltámogatásban részesülõ önkormányzati igények

Sor-
szám

A
régió
kódja

Önkormányzat
Társult

önkormányzatok

Beruházási
összköltség
ezer Ft-ban

Saját for-
rás ezer
Ft-ban

Összes
céltámo-

gatás ezer
Ft-ban

Céltámogatás évenkénti
bontásban ezer Ft-ban

Támogatás
aránya
%-ban2008 2009 2010

Mûszakilag elszakadt beruházások

nincs

Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások

nincs

Mûködõ kórházak és szakrendelõk gép-mûszer beszerzései

1. 7 Békéscsaba
Megyei Jogú
Város
Önkormányzat

85 00 21 250 63 750 19 125 31 875 12 750 75,00

2. 7 Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzat

17 800 4 450 13 350 11 275 2 075 – 75,00

Összesen 102 800 25 700 77 100 30 400 33 950 12 750

Mindösszesen 102 800 25 700 77 100 30 400 33 950 12 750

2. számú melléklet

A tárgyévi elõirányzatból ki nem elégíthetõ
vagy a feltételnek nem megfelelõ céltámogatási igénybejelentések

Sorszám Régió kódja Önkormányzat Beruházás típusa (megnevezése) Megjegyzés (elutasítás oka)

Nincs
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Böhönye Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak 1 220 – 1 220 2 104 – 2 104

II. Tárgyi eszközök 817 169 – 817 169 821 010 – 821 010

III. Befektetett pénzügyi eszközök 36 – 36 – – –

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek 460 – 460 602 – 602

II. Követelések 10 558 – 10 558 13 275 – 13 275

III. Értékpapírok – – – – – –

IV. Pénzeszközök 28 124 – 28 124 7 645 – 7 645

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 269 – 12 269 11 073 – 11 073

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 037 298 – 1 037 298 1 106 867 – 1 016 867

FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE

1. Induló tõke 29 523 – 29 523 29 523 – 29 523

2. Tõkeváltozások 920 555 – 920 555 935 732 – 935 732

3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK

I. Költségvetési tartalékok 22 932 – 22 932 –783 – –783

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 26 075 – 26 075 16 002 – 16 002

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 20 752 – 20 752 16 892 – 16 892

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 17 461 – 17 461 19 501 – 19 501

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 037 298 – 1 038 298 1 016 867 – 1 016 876
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 254 578 260 978 251 565
2. Munkaadót terhelõ járulék 79 365 81 196 79 256
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 12 135 132 482 129 384
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 2 707 2 707 2 781
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 50 238 51 044 50 346
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 145 672 20 052 20 148
8. Felhalmozási kiadások 460 259 517 369 11 088
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 160 160
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – 50
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 1 119 954 1 065 988 544 778
14. Hosszú lejáratú hitelek 5 599 5 599 5 599
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…17) 5 599 5 599 5 599
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 1 125 553 1 071 587 550 377
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 000 1 000 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 196
23. Kiadások összesen 1 126 553 1 072 587 549 181
24. Intézményi mûködési bevételek 32 918 31 458 32 282
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 195 334 194 261 198 832
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 61 660 63 306 72 506
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 295 1 292
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 8 090 8 090 9 907
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 8 090 8 090 9 024
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 497 640 440 107 2 199
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 2 920 2 920 2 829
32. Támogatások, kiegészítések 202 203 209 750 206 651
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 202 203 209 750 206 651
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 14 14 14
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 2424 242 149
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
1 001 021 950 443 526 661

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 100 300 83 082 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 163 14 993 1
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…40) 101 463 98 075 1
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 102 484 1 048 518 526 662
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 24 069 24 069 23 258
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 040
46. Bevételek összesen (42+…+45) 1 126 553 1 072 587 551 960
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20) [költ-

ségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)]
–95 864 –94 476 5 141

48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 95 864 92 476 –5 598
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – 3 236
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 28 124 – 28 124 7 645 – 7 645
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege (±)
–5 192 – –5 192 –8 428 – –8 428

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa (–)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgal-
mi eredménye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

22 932 – 22 932 –783 – –783

6. Finanszírozásból származó korrekciók
(±)

22 932 – 22 932 –783 – –783

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) –1 747 – –1 747 3 312 – 3 312
8. A vállalkozási tevékenység eredmé-

nyébõl alaptevékenység ellátására fel-
használt összeg

– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5+6+7+8+9)

21 185 – 21 185 2 529 – 2 529

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási
alapból folyósított pénzeszköz marad-
ványa

– – – – – –

12. Kötelezettséggel terhelt pénzmarad-
vány

3 275 – 3 275 2 790 – 2 790

13. Szabad pénzmaradvány 17 910 – 17 910 6 992 – 6 992

Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete éves költségvetési beszámolóját (egyszerûsített éves költségvetési
beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgá-
lati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem
arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót) a számviteli törvényben,
illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves költségvetési beszá-
moló (az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló) az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Jeles Ferencné s. k.,
könyvvizsgáló
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Csokonyavisonta Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 504 909 – 1 504 909 1 476 410 – 1 476 410

I. Immateriális javak 282 – 282 213 – 213

II. Tárgyi eszközök 859 186 – 859 186 854 389 – 854 389

III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 128 – 5 128 5 140 – 5 140

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 640 313 – 640 313 616 668 – 616 668

B) FORGÓESZKÖZÖK 41 150 – 41 150 23 596 – 23 596

I. Készletek 425 – 425 – – –

II. Követelések 9 025 – 9 025 7 169 – 7 169

III. Értékpapírok 1 480 – 1 480 1 640 – 1 640

IV. Pénzeszközök 23 448 – 23 448 11 007 – 11 007

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 772 – 6 772 3 780 – 3 780

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 546 059 – 1 546 059 1 500 006 – 1 500 006

FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 1 512 844 – 1 512 844 1 483 378 – 1 483 378

1. Induló tõke 71 463 – 71 463 66 311 – 66 311

2. Tõkeváltozások 1 441 381 – 1 441 381 1 417 067 – 1 417 067

3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 19 893 – 19 893 6 938 – 6 938

I. Költségvetési tartalékok 19 893 – 19 893 6 938 – 6 938

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 13 322 – 13 322 9 690 – 9 690

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 995 – 2 995 1 841 – 1 841

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 327 – 10 327 7 849 – 7 849

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 546 059 – 1 546 059 1 500 006 – 1 500 006
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 136 545 129 358 127 961
2. Munkaadót terhelõ járulék 44 119 41 684 40 954
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 101 360 91 376 86 672
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 69 784 77 764 74 301
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 3 557 3 718 2 763
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 5 258 15 040 7 648
8. Felhalmozási kiadások 12 207 13 900 12 922
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – 234

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 1 295 1 319
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – 400
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 372 830 374 135 356 174
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – 945
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – – 945
19. Pénzforgalmi kiadások 372 830 374 135 357 119
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 313 8 345 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –2 992
23. Kiadások összesen 374 143 382 480 354 127
24. Intézményi mûködési bevételek 43 703 40 142 38 084
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 163 464 163 112 168 183
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 29 070 33 725 26 163
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 8 263 8 263 2 524
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 8 263 8 263 2 524
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 13 212 12 467 17 013
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 500 500 276
32. Támogatások, kiegészítések 95 875 100 387 91 921
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 95 875 100 387 91 696
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 354 087 358 596 344 164
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – 2 267 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 500 1 500 –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 500 3 767 –
42. Pénzforgalmi bevételek 355 587 362 363 344 164
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 18 556 20 117 20 117
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –2 478
46. Bevételek összesen 374 143 382 480 361 803
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –1 500 –3 767 8 107
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 1 500 3 767 –945
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 514
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007
Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 23 448 – 23 448 11 007 – 11 007
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege (±)
–3 555 – –3 555 –4 069 – –4 069

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa (–)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgal-
mi eredménye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

19 893 – 19 893 6 938 – 6 938

6. Finanszírozásból származó korrekciók
(±)

–775 – –775 4 016 – 4 016

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredmé-

nyébõl alaptevékenység ellátására fel-
használt összeg

– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 19 118 – 19 118 10 954 – 10 954
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási

alapból folyósított
218 – 218 – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt
pénz maradvány

50 – 50 – – –

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 18 850 – 18 850 10 954 – 10 954

Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során Csokonyavisonta Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetési beszámolóját (egyszerûsí-
tett éves 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 az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Az egyszerûsített éves beszámoló a Csokonyavisonta Községi Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Sándor István s. k.,
könyvvizsgáló

6. szám ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 421



Farkaslyuk Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

Eszközök Elõzõ év Tárgyév

A) Befektetett eszközök összesen 166 987 444 809

I. Immateriális javak 0 0

II. Tárgyi eszközök 12 973 277 399

III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 486 0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 150 528 167 410

B) Forgóeszközök összesen 24 408 35 424

I. Készletek 0 0

II. Követelések 9 255 13 017

III. Értékpapírok 0 0

IV. Pénzeszközök 8 306 11 020

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 847 11 387

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 191 395 480 233

FORRÁSOK Elõzõ év Tárgyév

D) Saját tõke összesen 127 287 402 550

1. Induló tõke 0 0

2. Tõkeváltozások 127 287 402 550

3. Értékelési tartalékok 0 0

E) Tartalékok összesen 3 067 9 233

I. Költségvetési tartalékok 3 067 9 233

II. Vállalkozási tartalék 0 0

F) Kötelezettségek összesen 61 041 68 450

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 48 955 55 276

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 088 13174

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 191 395 480 233

422 ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 6. szám



Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti elõ-

irányzat
Módosított Teljesítés

1. Személyi juttatások 157 481 140 075 138 942

2. Munkaadót terhelõ járulékok 51 200 45 087 45 548

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 76 899 75 879 77 175

4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 98 048 95 871 92 474

5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 597 5 199 5 351

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

7. Felújítás 8 495 44 243 43 926

8. Felhalmozási kiadások 450 824 831

9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 100 100 40

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 607 449 438

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 398 877 407 727 404 725

14. Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0

15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0

16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0

17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 0 0 0

18. Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

19. Pénzforgalmi kiadások 398 877 407 727 404 725

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 4 579 0

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0

22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 4 540

23. Kiadások összesen 398 877 412 306 409 265

24. Intézményi mûködési bevételek 10 000 12 431 13 217

25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 183 716 184 497 184 947

26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 8 906 14 977 15 183

27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 0 1 118 1 117

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 0 0 0

29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 0 0 0

30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 0 10 000 10 000

31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 426 426 426

32. Támogatások, kiegészítések 122 764 182 961 184 368

33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 122 764 182 961 182 960

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 333 333

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 325 812 406 742 409 591

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 73 065 1 300 1 300
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39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0

40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0

41. Finanszírozási bevételek összesen 73 065 1 300 1 300

42. Pénzforgalmi bevételek 398 877 406 042 410 891

43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 264 4 264

44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0

45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek 0 0 –214

46. Bevételek összesen 398 877 412 306 414 941

47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –73 065 –1 300 9 130

48. Finanszírozási mûveletek eredménye 73 065 1 300 1 300

49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 0

50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege 0 0 –4 754

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Sor-
szám

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 8306 9718

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege –5239 –485

3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa 0 0

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3067 9233

6. Finanszírozásból származó korrekciók 1197 181

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások 0 0

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált
összeg

0 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 0 0

10. Módosított pénzmaradvány 4264 9414

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított 0 0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz maradvány 4264 9414

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 0 0

Hitelesítõ záradék:
Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Farkaslyuk Község Önkormányzatának 2007. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.
Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített tartalmú éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Nagy-Sándorné Havelant Erika s. k.,
könyvvizsgáló
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Gyula város Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti

elõirányzat
Módosított Teljesítés

1. Személyi juttatások 2 119 527 2 265 932 2 256 538

2. Munkaadót terhelõ járulék 687 546 732 684 729 841

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 132 282 1 302 910 1 301 230

4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 380 750 414 337 480 257

5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 234 253 256 229 254 824

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 883 61 975 61 968

7. Felújítás 32 850 61 283 51 684

8. Felhalmozási kiadások 2 080 947 1 413 622 1 410 306

9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 9 876 52 876 52 876

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 95 116 91 298 91 086

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – 992 901

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 4 000 3 612 3 612

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 6 841 030 6 657 750 6 695 123

14. Hosszú lejáratú hitelek 127 859 125 032 125 032

15. Rövid lejáratú hitelek 496 513 289 785 289 785

16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – 1 000 000 –

17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 350 000 –

18. Finanszírozási kiadások összesen 624 372 1 764 817 414 817

19. Pénzforgalmi kiadások 7 465 402 8 422 567 7 109 940

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 75 918 18 218 –

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –

22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –

23. Kiadások összesen 7 541 320 8 440 785 7 106 639

24. Intézményi mûködési bevételek 478 543 530 502 545 917

25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 621 178 2 667 634 2 666 489

26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 313 533 236 230 306 480

27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 5 122 6 842

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 308 214 269 801 267 072

29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 123 900 128 132 128 132

30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 982 461 382 237 387 655

31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 922 640 635 654 625 771

32. Támogatások, kiegészítések 1 188 998 1 529 545 1 524 913

33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 188 998 1 529 545 1 519 026

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 3 000 9 576 4 594

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 1 115 1 223

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 6 818 567 6 267 416 6 336 956

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 166 753 – –

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 450 000 – –
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39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 2 000 000 2 000 000

40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –

41. Finanszírozási bevételek összesen 616 753 2 000 000 2 000 000

42. Pénzforgalmi bevételek 7 435 320 8 267 416 8 336 956

43. Pénzforgalom nélküli bevételek 106 00 173 369 239 585

44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –

45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –

46. Bevételek összesen 7 5431 320 8 440 785 8 588 762

47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 7 619 –235 183 –118 582

48. Finanszírozási mûveletek eredménye –7 619 235 183 1 585 183

49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –

50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 15 522

Egyszerûsített mérleg

2007
Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 38 501 186 – 38 501 186 39 145 612 – 39 145 612
I. Immateriális javak 115 828 – 115 828 108 997 – 108 997
II. Tárgyi eszközök 32 924 178 – 32 924 178 32 283 291 – 32 283 291
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 825 344 – 1 825 344 2 876 394 – 2 876 394
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 3 635 836 – 3 635 836 3 876 930 – 3 876 930
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 479 310 – 479 310 694 361 – 694 361
I. Készletek 7 569 – 7 569 8 813 – 8 813
II. Követelések 129 539 – 129 539 104 088 – 104 088
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 317 916 – 317 916 560 475 – 560 475
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 24 286 – 24 286 20 985 – 20 985
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 38 980 496 – 38 980 496 39 839 973 – 39 839 973

FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 36 854 157 – 36 854 157 35 137 466 – 35 137 466
1. Induló tõke 878 185 – 878 185 878 185 – 878 185
2. Tõkeváltozások 35 975 972 – 35 975 972 34 259 281 – 34 259 281
3. Értékelési tartalékok – – – – – –
E) TARTALÉKOK 169 281 – 169 281 1 396 297 – 1 396 297
I. Költségvetési tartalékok 169 281 – 169 281 1 396 297 – 1 396 297
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 957 058 – 1 957 058 3 306 210 – 3 306 210
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 567 814 – 567 814 2 433 466 – 2 433 466
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 216 323 – 1 216 323 687 581 – 687 581
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 172 921 – 172 921 185 163 – 185 163
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 38 980 496 – 38 980 496 39 839 973 – 39 839 973

426 ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 6. szám



Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 316 662 – 316 662 1 559 200 – 1 559 200

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-
molások egyenlege

–147 381 – –147 381 –162 903 – –162 903

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa

–1 163 – –1 163 –288 – –288

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgal-
mi eredménye

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 170 444 – 170 444 1 396 585 – 1 396 575

6. Finanszírozásból származó korrekciók –4 674 – –4 674 –1 278 – –1 278

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

8. A vállalkozási tevékenység eredmé-
nyébõl alaptevékenység ellátására fel-
használt összeg

– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 165 770 – 165 770 1 395 307 – 1 395 307

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási
alapból folyósított

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt
pénz maradvány

165 964 – 165 964 36 997 – 36 997

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 9 230 – 9 230 1 358 310 – 1 358 310

Egyszerûsített eredménykimutatás

2007
Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfelada-
ton elszámolt bevételei

– – – – – –

2. Vállalkozási tevékenység szakfelada-
ton elszámolt kiadásai (–)

– – – – – –

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgal-
mi eredménye (1–2)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ ér-
tékcsökkenési leírás (–)

– – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált
és felhasználni tervezett eredmény (–)

– – – – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogsza-
bály alapján módosító egyéb tétel (±)

– – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított
pénzforgalmi eredménye (3–4–5±6)

– – – – – –

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ be-
fizetés (–)

– – – – – –

9. Tartalékba helyezhetõ összeg – – – – – –
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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 magyar számviteli törvényben és a
költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló, többször módosított
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint ké-
szítették 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 39 839 973 E Ft, a módosított pénzmaradvány 1 395 307 E Ft.

Galuska Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló

Kóny Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti

elõirányzat
Módosított Teljesítés

1. Személyi juttatások 165 814 174 847 169 904

2. Munkaadót terhelõ járulék 52 753 55 111 54 430

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 91 076 91 757 86 469

4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 17 962 17 689 17 594

5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – 7 337 6 842

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –

7. Felújítás 240 246 246

8. Felhalmozási kiadások 20 565 27 665 27 597

9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 31 261 31 391 31 391

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 379 671 406 043 394 473
14. Hosszú lejáratú hitelek 26 750 26 750 21 948

15. Rövid lejáratú hitelek – – –

16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –

17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –

18. Finanszírozási kiadások összesen 26 750 26 750 21 948

19. Pénzforgalmi kiadások 406 421 432 793 416 421
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –

22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –619

23. Kiadások összesen 406 421 432 793 415 802
24. Intézményi mûködési bevételek 17 268 20 675 20 781

25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 159 072 161 946 171 789
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26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 35 676 44 700 41 918

27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 150 150

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 48 880 38 141 32 024

29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 45 480 34 271 31 043

30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 5 000 5 559 5 559

31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 2 300 2 300 1 915

32. Támogatások, kiegészítések 115 860 153 521 153 630

33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 115 860 153 521 153 521

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 384 056 426 992 427 766
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 16 564 – –

39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –

40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –

41. Finanszírozási bevételek összesen 16 564 – –
42. Pénzforgalmi bevételek 400 620 426 992 427 766

43. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 801 5 801 5 801

44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –

45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 018

46. Bevételek összesen 406 421 432 793 435 585

47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 10 186 26 750 39 094

48. Finanszírozási mûveletek eredménye –10 086 –26 750 –21 948

49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –

50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 2 637

Egyszerûsített mérleg

2007
Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 391 680 – 1 391 680 1 399 549 – 1 399 549
I. Immateriális javak 822 – 822 566 – 566
II. Tárgyi eszközök 1 370 049 – 1 370 149 1 376 059 – 1 376 059
III. Befektetett pénzügyi eszközök 20 709 – 20 790 22 924 – 22 924
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 37 307 37 307 49 179 49 179
I. Készletek 323 – 323 77 – 77
II. Követelések 11 432 – 11 432 9 898 – 9 898
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 20 413 – 20 413 34 684 – 34 684
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 139 – 5 139 4 520 – 4 520
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FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 1 329 875 – 1 329 875 1 361 706 – 1 361 706
1. Induló tõke 63 938 – 63 938 63 938 – 63 938
2. Tõkeváltozások 1 265 937 – 1 265 937 1 297 768 – 1 297 768
3. Értékelési tartalékok – – – – – –
E) TARTALÉKOK 10 683 – 10 683 22 028 – 22 028
I. Költségvetési tartalékok 10 683 – 10 683 22 028 – 22 028
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 88 429 – 88 429 64 994 – 64 994
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 39 094 – 39 094 36 430 – 36 430
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 34 466 – 34 466 11 388 – 11 388
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 869 – 14 869 17 176 – 17 176

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 19 372 – 19 372 33 354 – 33 354
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege
–8 689 – –8 689 –11 326 – –11 326

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa

4 706 – 4 706 4 990 – 4 990

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgal-
mi eredménye

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5 977 – 5 977 17 038 – 17 038
6. Finanszírozásból származó korrekciók –176 – –176 975 – 975
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredmé-

nyébõl alaptevékenység ellátására fel-
használt összeg

– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 5 801 – 5 801 18 013 – 18 013
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási

alapból folyósított
– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt
pénz maradvány

673 – 673 10 298 – 10 298

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 5 128 – 5 128 7 715 – 7 715
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Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

2007
Ezer forintban

Megnevezés
Sor-
szám

Nyitó adatok
Tárgyévben

elszámolt
értékvesztés

Tárgyévben
visszaírt/

kivezetett
értékvesztés

Záró adatok

Bekerülési
érték

Elszámolt
értékvesztés
nyitó értéke

Bekerülési
érték

Értékvesztés
záró értéke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Immateriális javakra adott elõlegek 01.
Beruházásra adott elõlegek 02.
Egyéb tartós részesedések 03. 6 730 6 730
Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 04.
Tartósan adott kölcsönök 05. 13 979 16 194
Egyéb hosszú lejáratú követelések 06.
Befektetett eszközök összesen 07. 20 709 22 924
Készletek 08. 323 77
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból
(vevõk)

09.

Adósok 10. 6 432 9 898
– ebbõl: egyszerûsített értékelési eljárás alá
vont követelések

11.

Rövid lejáratú kölcsönök 12.
Egyéb követelések 13. 5 000
Egyéb részesedések 14.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok

15.

Forgóeszközök összesen 16. 11 755 9 975
Eszközök összesen 17. 32 464 32 899

Kötelezettségek részletezése

2007
E Ft-ban

Megnevezés
Állomány
az elõzõ
év(ek)rõl

Elõzõ
év(ek)i

kötelezett-
ség he-

lyesbítése
(±)

Tárgyévi
kötelezett-

ség
(+)

Év végi
ért. bõl

adódó kül.
és átsoro-

lás

Összes
kötelezett-

ség
Kötelezettség

Hosszú lejáratú kötelezettségek 39 094 –2 664 36 430 39 094 –2 664 36 430
– beruházási és fejlesztési hitelek 39 094 –2 664 36 430 39 094 –2 664 36 430
– mûködési célú hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú kötelezettségek 34 466 –30 392 7 314 11 388 4 074 7 314 11 388
– kötelezettségek áruszállításból és szol-
gáltatásból

8 444 –8 444 4 650 4 650 4 650 4 650

Ebbõl:
– beruházással kapcsolatos szállítók

5 129 –5 129 3 264 3 264 3 264 3 264

– termékvásárlással kapcsolatos szállítók 3 315 –3 315 1 386 1 386 1 386 1 386
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 26 022 –21 948 2 664 6 738 4 074 2 664 6 738
beruházási, fejlesztési hitelek következõ
évi törlesztõ részlete

26 022 –21 948 2 664 6 738 4 074 2 664 6 738

Kötelezettségek összesen 73 560 –30 392 7 314 –2 664 47 818 43 168 4 650 47 818
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Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitóállományának alakulásáról

Megnevezés
Gépek, berendezések

és felszerelések
Jármûvek

Tárgyévi nyitóállományból bruttó érték adata:
– oktatási rendeltetésû intézményben

9 002 4000

– Mûvelõdési rendeltetésû intézményben 1 417

–Sport- és szabadidõ intézményben 502

– Szociális és egészségügyi intézményben 4 110

– Igazgatási feladatot ellátó intézményben 8 835 891

Víziközmûvekben (vízellátás, szennyvíz kezelése)

– Távfûtõmûvekben

– Egyéb intézményekben, egyéb rendeltetéssel elhelyezett, mûködtetett eszközök értéke 875 163

Eszközök összesen: 24 741 5 054

Hitelesítõ záradék:
Az egyszerûsített összevont, éves beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2007. december
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós ké-
pet ad.

Dr. Kiss Gyuláné Szajsz Ilona s. k.,
könyvvizsgáló

Mocsa Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 352 327 – 1 352 327 1 327 789 – 1 327 789

I. Immateriális javak 3 605 – 3 605 2 565 – 2 565

II. Tárgyi eszközök 981 346 – 981 346 971 683 – 971 683

III. Befektetett pénzügyi eszközök 764 – 764 726 – 726

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 366 612 – 366 612 352 815 – 352 815

B) FORGÓESZKÖZÖK 49 155 – 49 155 36 291 – 36 291

I. Készletek 487 – 487 58 – 538

II. Követelések 14 487 – 14 487 3 575 – 3 575

III. Értékpapírok 14 000 – 14 000 15 848 – 15 848

IV. Pénzeszközök 14 187 – 14 187 10 246 – 10 246

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 994 – 5 994 6 084 – 6 084

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 401 482 – 1 401 482 1 364 080 – 1 364 080
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FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 1 285 554 – 1 285 554 1 269 146 – 1 269 416

1. Induló tõke 18 349 – 18 349 18 349 – 18 349

2. Tõkeváltozások 1 267 205 – 1 267 205 1 251 067 – 1 251 067

E) TARTALÉKOK 11 767 – 11 767 7 018 – 7 018

I. Költségvetési tartalékok 11 767 – 11 767 7 018 – 7 018

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 104 161 – 104 161 87 646 – 87 646

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 68 000 – 68 000 56 000 – 56 000

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 747 – 27 747 22 334 – 22 334

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8 4141 – 8 414 9 312 – 9 312

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 401 482 – 1 402 482 1 364 080 – 1 364 080

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 120 350 124 323 122 879
2. Munkaadót terhelõ járulék 37 770 39 337 38 593
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 63 768 65 019 56 589
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 16 858 22 302 21 618
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 2 094 2 103 1 785
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 14 800 21 830 21 956
8. Felhalmozási kiadások 8 250 4 615 4 617
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 269 269
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 300 300 –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 264 190 280 098 268 306
14. Hosszú lejáratú hitelek 16 000 16 000 14 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 1 848 1 848
18. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 16 000 17 848 15 848
19. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 280 190 297 946 284 154
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 977 – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 90
23. Kiadások összesen (12+13+14) 288 167 297 946 284 244
24. Intézményi mûködési bevételek 15 570 16 475 17 289
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 128 536 134 540 134 536
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 11 087 15 215 15 422
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 961 1 069
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 14 999 14 999 14 600
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 343 6 641 6 641
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31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 11 000 11 668 4 168
32. Támogatások, kiegészítések 69 865 85 196 85 680
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 69 865 85 196 85 680
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+28+30+31+32+34+35)
252 400 285 695 279 405

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 10 000 – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 24 000 – –
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 276 400 285 695 279 405
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 767 12 251 11 766
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 898
46. Bevételek összesen (42+…+45) 288 167 297 946 292 069
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (±)
–8 000 17 848 22 865

48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 8 000 –17 848 –15 848
49.. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – 808

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 14 187 – 14 187 10 246 – 10 246
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege (±)
–2 420 – –2 420 –3 228 – –3 228

3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa
(–)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

11 767 – 11 767 7 018 – 7 018

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 484 – 484 144 – 144
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
– – – – – –

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

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 12 251 – 12 251 7 162 – 7 162
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alap-

ból folyósított
– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz
maradvány

957 – 957 1 734 – 1 734

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 11 294 – 11 294 5 428 – 5 428

Hitelesítõ záradék:
Az egyszerûsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2007. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Kristóf Jánosné s. k.,
könyvvizsgáló
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Parasznya Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 829 566 – 1 829 566 1 849 022 – 1 849 022

I. Immateriális javak 1 515 – 1 515 112 – 112

II. Tárgyi eszközök 1 823 801 – 1 823 801 1 844 660 – 1 844 660

III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 350 – 4 250 4 250 – 4 250

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 39 634 – 39 634 74 937 – 74 937

I. Készletek 260 – 260 – – –

II. Követelések 6 885 – 6 885 2 123 – 2 123

III. Értékpapírok – – – – – –

IV. Pénzeszközök 24 552 – 24 552 64 848 – 64 848

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 7 937 – 7 937 7 966 – 7 966

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 869 200 – 1 869 200 1 923 959 – 1 923 959

FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 1 824 953 – 1 824 953 1 758 208 1 980 1 760 188

1. Induló tõke 76 137 – 76 137 76 137 – 75 137

2. Tõkeváltozások 1 748 816 – 1 748 816 1 682 071 1 980 1 684 051

3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 20 542 – 20 542 60 798 – 60 798

I. Költségvetési tartalékok 20 542 – 20 542 60 789 – 60 789

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 23 705 – 23 705 104 953 1 980 102 973

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 79 405 1 980 77 425

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11 758 – 11 758 13 532 – 13 532

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 947 – 11 947 12 016 – 12 016

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 869 200 – 186 200 1 923 959 – 1 923 959
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 127 250 126 945 119 796
2. Munkaadót terhelõ járulék 42 665 42 873 38 174
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 58 987 68 974 68 727
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 27 900 27 900 33 336
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 994 4 994 9 060
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – 10 9
7. Felújítás 39 586 39 586 38 987
8. Felhalmozási kiadások 1 134 1 134 752
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 222 6 105 9 900

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 569 569 152
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – 2 300
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 304 307 318 639 321 193
14. Hosszú lejáratú hitelek 4 000 4 000 495
15. Rövid lejáratú hitelek – – 8 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 4 000 4 000 8 495
19. Pénzforgalmi kiadások 308 307 322 639 329 688
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – 51 000 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 29
23. Kiadások összesen 308 307 373 639 329 717
24. Intézményi mûködési bevételek 5 612 5 612 5 438
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 98 254 100 249 103 936
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 33 958 34 306 42 584
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – 50
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 1 600 1 600 800
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 15 100 15 100 14 503
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 278 278 151
32. Támogatások, kiegészítések 107 993 119 982 120 282
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 107 993 119 982 119 982
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 2 300
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 262 795 277 127 290 044
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 20 000 71 000 79 990
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 10 000 10 000 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 30 000 81 000 79 900
42. Pénzforgalmi bevételek 292 795 358 127 369 944
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 15 512 15 512 20 841
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 69
46. Bevételek összesen 308 307 373 639 390 854
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –26 000 –77 000 –10 308
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 26 000 77 000 71 405
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 40
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007
Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 24 552 – 24 552 64 848 – 64 848
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege (±)
–4 010 – –4 010 –4 050 – –4 050

3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradvá-
nya (–)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

20 542 – 20 542 60 798 – 60 798

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –2 394 – –2 394 –3 606 – –3 606
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményé-

bõl alaptevékenység ellátására felhasznált
összeg

– – – – – –

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

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 18 148 – 18 148 57 192 – 57 192
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alap-

ból folyósított pénzeszköz maradványa
– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz
maradvány

8 777 – 8 777 53 436 – 53 436

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 9 371 – 9 371 3 756 – 3 756

Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során Parasznya Község Önkormányzatának egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tétele-
it, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint fe-
lülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves beszá-
molót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá az államháztartás szervezetei beszámo-
lási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint készítették el.
Az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2007. évi teljesítésérõl, az önkormányzat 2007. de-
cember 31-én fennálló vagyoni helyzetérõl, valamint a pénzmaradványról megbízható és valós képet ad.

Juhász Géza s. k.,
könyvvizsgáló

6. szám ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 437



Pellérd Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 715 535 – 1 715 535 2 284 276 – 2 284 276

I. Immateriális javak 5 004 – 5 004 2 915 – 2 915

II. Tárgyi eszközök 1 348 074 – 1 348 074 1 910 637 – 1 910 637

III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 771 – 10 771 10 771 – 10 771

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 351 686 – 351 686 359 953 – 359 953

B) FORGÓESZKÖZÖK 22 173 – 22 173 38 494 – 38 494

I. Készletek 767 – 767 – – –

II. Követelések 19 371 – 19 371 20 002 – 20 002

III. Értékpapírok – – – 35 – 35

IV. Pénzeszközök 1 344 – 1 344 13 180 – 13 180

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 691 – 691 5 277 – 5 277

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 737 708 – 1 737 708 2 322 770 – 2 322 270

FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 1 606 001 – 1 606 001 2 121 249 – 2 121 249

1. Induló tõke 20 089 – 20 089 20 089 – 20 089

2. Tõkeváltozások 1 585 912 – 1 585 912 2 101 160 – 2 101 160

3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –9 014 – –9 014 4 800 – 4 800

I. Költségvetési tartalékok –9 014 – –9 014 4 800 – 4 800

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 140 721 – 140 721 196 721 – 196 721

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 118 949 – 118 949 141 600 – 41 600

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11 424 – 11 424 41 464 – 41 464

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 348 – 10 348 13 657 – 13 657

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 737 708 – 1 737 708 2 322 770 – 2 322 770
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 643 – 643 12 867 – 12 867
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege (±)
–9 657 – –9 657 –8 067 – –8 067

3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradvá-
nya (–)

–9 014 – –9 014 9 014 – 9 014

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

–9 014 – –9 014 13 814 – 13 814

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 787 – 787 1 745 – 1 745
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – –1 042 – –1 042
8. A vállalkozási tevékenység eredményé-

bõl alaptevékenység ellátására felhasznált
összeg

– – – – – –

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

–8 227 – –8 227 – – –

10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) – 14 517 – 14 517
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alap-

ból folyósított pénzmaradvány
– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány

– – – 8 803 – 8 803

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – 5 714 – 5 714

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1 Személyi juttatások 83 068 83 625 98 310
2 Munkaadókat terhelõ járulék 27 231 27 409 30 654
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 68 163 76 858 92 451
4 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 47 432 51 332 63 674
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 750
6 Felújítás 5 090 42 988
7 Felhalmozási kiadások 597 691 593 346 564 162
8 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 823 585 837 660 892 989
9 Hitelek, kölcsönök kiadásai 25 000 25 000 7 200

10 Értékpapírok kiadásai
11 Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 25 000 25 000 7 200
12 Pénzforgalmi kiadások (08+11) 848 585 862 660 900 189
13 Pénzforgalom nélküli kiadások 18 299 18 299
14 Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 4 586
15 Kiadások összesen (12+13+14) 866 884 880 959 904 775
16 Intézményi mûködési bevételek 42 372 42 372 47 155
17 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele 123 047 133 423 132 510
18 Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 63 575 55 075 83 068
19 18-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 45 280 36 780
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20 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 571 747 583 946 594 594
21 20-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása 405 168 556 256 556 256
22 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 800 741 814 816 857 327
23 Hitelek, kölcsönök bevételei 65 743 65 743 56 051
24 Értékpapírok bevételei 400 400 625
25 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 66 143 66 143 56 676
26 Pénzforgalmi bevételek (22+25) 866 884 880 959 914 003
27 Pénzforgalom nélküli bevételek
28 Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 2 996
29 Bevételek összesen (26+27+28) 866 884 880 959 916 999
30 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költség-

vetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
–41 143 –41 143 –35 662

31 Finanszírozási mûveletek eredménye (25-11) 66 143 66 143 49 476
32 Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (28-14) 0 0 –1 590

Hitelesítõ záradék

A Pellérd Község Önkormányzat 2007. december 31-i fordulónappal készített, az intézmények adatait is tartalmazó éves
beszámolóját (mérleg, pénzforgalmi jelentés és pénzmaradvány kimutatás), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és
bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és annak
alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglal-
taknak és a beszámoló összeállítását szabályozó 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben elõírtaknak megfelel. Vélemé-
nyem szerint az éves beszámoló Pellérd Község Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló tényleges vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetérõl valós és megbízható képet ad.

Dr. Szabó Sándor s. k.,
könyvvizsgáló

Pócspetri Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 613 839 – 613 839 721 611 – 721 611

I. Immateriális javak 4 851 – 4 851 3 720 – 3 720

II. Tárgyi eszközök 453 909 – 453 909 449 448 – 449 448

III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – – – –

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszkö-
zök

155 079 – 155 079 268 443 – 268 443

B) FORGÓESZKÖZÖK 25 450 – 25 450 27 061 – 27 061

I. Készletek 347 – 347 386 – 386

II. Követelések 5 607 – 5 607 7 912 – 7 912

III. Értékpapírok – – – – – –

IV. Pénzeszközök 6 076 – 6 076 6 683 – 6 683

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 420 ” 13 420 12 080 – 12 080

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 639 289 – 639 289 748 672 – 748 672
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FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 572 503 – 572 503 655 327 – 655 327

1. Induló tõke 17 988 – 17 988 17 988 – 17 988

2. Tõkeváltozások 554 515 – 554 515 637 339 – 637 339

3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 7 365 – 7 365 6 614 – 6 614

I. Költségvetési tartalékok 7 365 – 7 365 6 614 – 6 614

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 59 421 – 59 421 86 731 – 86 731

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 15 408 – 15 408 28 429 – 28 429

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 31 882 - 31 882 46 153 – 46 153

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 131 – 12 131 12 049 – 12 149

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 639 289 – 639 289 748 672 – 748 672

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 201 215 201 805 192 563
2. Munkaadót terhelõ járulék 63 461 63 852 61 019
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 113 002 120 367 108 379
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 41 974 47 381 47 434
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 840 – –
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 2 795 2 795 5 310
8. Felhalmozási kiadások 230 063– 108 419 98 078
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 122 041 122 041

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 12 963 12 963 14
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 666 313 680 463 635 126
14. Hosszú lejáratú hitelek 3 102 3 102 –
15. Rövid lejáratú hitelek 14 856 14 856 4 046
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 17 958 17 958 4 046
19. Pénzforgalmi kiadások 684 271 698 421 639 172
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 319 319 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 340
23. Kiadások összesen 684 590 698 740 637 832
24. Intézményi mûködési bevételek 78 155 78 155 89 249
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 146 478 149 361 148 973
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 13 743 14 066 14 761
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 900 900 1 111
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 850 850
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29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 88 376 18 838 18 432
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 800 800 921
32. Támogatások, kiegészítések 222 417 344 703 344 716
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 222 417 344 703 344 703
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 550 869 607 673 619 013
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 31 850 31 000 19 408
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 101 871 52 702 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 133 721 83 702 19 408
42. Pénzforgalmi bevételek 684 590 691 375 638 421
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 7 365 7 365
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 18
46. Bevételek összesen 684 590 698 740 645 804
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –115 763 –65 744 –8 748
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 115 763 65 744 15 362
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 1 358

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 6 076 – 6 076 6 683 – 6 683
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege
1 289 – 1 289 –69 – –69

3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradvá-
nya

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7 365 – 7 365 6 614 – 6 614
6. Finanszírozásból származó korrekciók –134 – –134 –312 – –312
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményé-

bõl alaptevékenység ellátására felhasznált
összeg

– – – – – -

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jog-
szabály alapján módosító tétel

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 7 231 – 7 231 6 302 – 6 302
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alap-

ból folyósított
– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz
maradvány

7 231 – 7 231 6 302 – 6 302

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során Pócspetri Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített, összevont éves beszámolóját, an-
nak 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 az egy-
szerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános szám-
viteli elvek szerint készítették el.
Az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, Pócspetri Önkormányzat és intézményei 2007. december
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Mátrai Istvánné s. k.,
könyvvizsgáló

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK
Elõzõ évi állományi

érték
Tárgyévi állományi

érték
Auditált adat

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 953 285 1 005 904 1 005 904
I. Immateriális javak 2 582 1 758 1 758
II. Tárgyi eszközök 878 336 934 666 934 666
III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 437 8 437 8 437
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 63 930 61 043 61 043
B) FORGÓESZKÖZÖK 42 017 70 619 70 619
I. Készletek 614 523 523
II. Követelések 15 063 12 017 12 017
III. Értékpapírok – – –
IV. Pénzeszközök 13 764 46 640 46 640
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 576 11 439 11 439
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 995 302 1 076 523 1 076 523

FORRÁSOK

D) SAJÁT TÕKE 955 037 1 006 008 1 006 068
1. Induló tõke 45 221 45 221 45 221
2. Tõkeváltozások 909 816 960 847 960 847
3. Értékelési tartalékok – – –
E) TARTALÉKOK 4 059 33 759 33 759
I. Költségvetési tartalékok 4 059 33 759 33 759
II. Vállalkozási tartalék – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 206 36 695 36 696
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 925 12 376 12 376
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 22 281 24 320 24 320
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 995 302 1 076 523 1 076 523
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés Auditált adat
elõirányzat

1. Személyi juttatások 251 069 255 750 244 713 244 713
2. Munkaadót terhelõ járulék 79 962 83 496 79 459 79 459
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 110 728 116 736 102 821 102 821
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 163 8782 172 089 169 044 169 044
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 640 4 043 4 063 4 063
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – – –
7. Felújítás 82 701 101 049 100 302 100 302
8. Felhalmozási kiadások 970 4 873 5 624 4 624
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 900 964 964 964
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 694 852 739 000 705 990 705 990
14. Hosszú lejáratú hitelek – – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 12 524 10 920 10 920 10 920
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 12 524 10 920 10 920 10 920
19. Pénzforgalmi kiadások 707 376 749 920 716 910 716 910
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 12 000 – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 137 –1 137
23. Kiadások összesen 719 376 749 920 715 773 715 773

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi költ-
ségvetési be-
számoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések (±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

1. Záró pénzkészlet 13 764 46 640 – 46 640
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (±) –9 705 –12 881 – –12 881
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa (–) – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–) – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4 059 33 759 – 33 759
6. Finanszírozásból származó korrekciók –970 –2 867 – –2 867
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellá -

tására felhasznált összeg
– – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján
módosító tétel

– – – –

10. Módosított pénzmaradvány 3 089 30 892 – 30 892
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz maradvány 11 765 12 376 – 12 376
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány –8 676 18 516 – 18 516

Hitelesítõ záradék:
Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatása a pénzgazdálkodásról
és a pénzügyi helyzetrõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Gaál Géza s. k.,
könyvvizsgáló
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Tét Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 015 813 – 1 015 813 1 054 853 – 1 054 853

I. Immateriális javak 29 258 – 29 258 45 739 – 45 739

II. Tárgyi eszközök 861 803 – 861 803 889 258 – 889 258

III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 669 – 8 669 8 500 – 8 500

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 116 083 – 116 083 111 356 – 111 356

B) FORGÓESZKÖZÖK 25 930 – 25 930 53 520 – 53 520

I. Készletek 825 – 825 652 – 652

II. Követelések 7 016 – 7 016 7 407 – 7 407

III. Értékpapírok – – – – – –

IV. Pénzeszközök 11 539 – 11 539 36 138 – 36 138

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 550 – 6 550 9 323 – 9 323

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 041 743 – 1 041 743 1 108 373 – 1 108 373

FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 980 994 – 980 994 1 028 449 – 1 028 449

1. Induló tõke 125 635 – 125 635 125 653 – 125 635

2. Tõkeváltozások 855 359 – 855 359 902 814 – 902 814

3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 901 1 901 27 835 – 27 835

I. Költségvetési tartalékok –20 720 – –20 720 11 847 – 11 847

II. Vállalkozási tartalék 22 621 – 22 621 15 988 – 15 988

F) KÖTELEZETTSÉGEK 58 848 – 58 848 52 089 – 52 089

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 20 000 – 20 000 18 000 – 18 000

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22 663 – 22 663 16 465 – 16 465

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 16 185 – 16 185 17 624 – 17 624

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 041 743 – 1 041 743 1 108 373 – 1 108 373
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 320 157 364 859 347 040
2. Munkaadót terhelõ járulék 99 673 113 273 109 409
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 116 480 124 088 119 012
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 8 127 29 740 21 439
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 6 900 6 900 6 795
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 613
7. Felújítás 32 975 47 620 34 929
8. Felhalmozási kiadások 7 200 37 118 36 883
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 12 972 11 261 6 569
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 604 984 735 359 682 689
14. Hosszú lejáratú hitelek 4 000 4 000 4 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 4 000 4 000 4 000
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 608 984 739 359 686 689
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – 22 621 22 621
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 2 773
23. Kiadások összesen (19+…+22) 608 984 761 980 712 083
24. Intézményi mûködési bevételek 82 683 88 656 78 505
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 254 598 2578 697 264 567
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 20 784 46 129 61 964
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 240 327
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 46 300 40 869 31 712
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 2 478 7 196 11 403
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 700 24 541 24 680
32. Támogatások, kiegészítések 173 065 238 653 239 465
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 173 065 238 653 238 653
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
580 608 703 981 712 623

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 28 376 28 376 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 28 376 28 376 –
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 608 984 732 357 712 623
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 29 623 52 244
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 657
46. Bevételek összesen (42+…+45) 608 984 761 980 766 524
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20) [költség-

vetési hiány (–), költségvetési többlet (+)]
–24 376 –24 376 59 557

48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 24 376 24 376 –4 000
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – –1 116
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Záró pénzkészlet 11 008 – 11 008 35 826 – 35 826
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszá-

molások egyenlege (±)
–9 107 – –9 107 –7 991 – –7 991

3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradvá-
nya (–)

–4 977 – –4 977 –26 908 – –26 908

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (–)

22 621 – 22 621 15 988 – 15 988

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

–15 743 – –15 743 38 755 – 38 755

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –1 352 – –1 352 –6 103 – –6 103
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
28 352 – 28 352 22 621 – 22 621

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

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány (5+6+7±8±9) 11 257 – 11 257 55 273 – 55 273
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alap-

ból folyósított
– – – – – –

12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7 264 – 7 264 33 605 – 33 605
13. Szabad pénzmaradvány – – – – – –

Egyszerûsített eredménykimutatás

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerûsített
beszámoló záró

adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei

81 726 – 81 726 61 568 – 61 568

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–)

59 105 – 59 105 45 580 – 45 580

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (1–2)

22 621 – 22 621 15 988 – 15 988

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (–)

744 – 744 552 – 552

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–)

28 352 – 28 352 22 621 – 22 521

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogsza-
bály alapján módosító egyéb tétel (–)

522 – 522 552 – 552

7. Vállalkozási tevékenység módosított
pénzforgalmi eredménye (3–4–5±6)

–5 953 – –5 953 –6 633 – –6 633

8. Tárgyévrõl átvitt veszteség – – – – – –
9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt veszte-

ségének tárgyévre esõ része
– – – – – –

10. Vállalkozási tevékenység helyesbített
eredménye (7+8–9)

–5 953 – –5 953 –6 633 – –6 633

11. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befi-
zetés

– – – – – –

12. Tartalékba helyezhetõ összeg –5 731 – –5 731 –6 633 –6 633
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Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során Tét Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített, összevont éves beszámolóját, annak ré-
szeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglal-
tak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsí-
tett éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.
Az egyszerûsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2007. december
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós ké-
pet ad.

Unger Ferenc s. k.,
könyvvizsgáló

Tiszaszentimre Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 629 914 – 629 914 663 109 –3 310 659 799
I. Immateriális javak 18 623 – 18 623 11 249 – 11 249
II. Tárgyi eszközök 591 193 – 591 193 588 655 – 588 655
III. Befektetett pénzügyi eszközök 20 098 – 20 098 20 102 –3 310 16 792
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök – – – 43 103 – 43 103

B) FORGÓESZKÖZÖK 32 135 – 32 135 25 007 – 25 007
I. Készletek 1 219 – 1 219 1 449 – 1 449
II. Követelések 4 945 – 4 945 4 585 4 585
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 13 467 – 13 467 9 781 – 9 781
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 504 – 12 504 9 192 – 9 192
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 662 049 – 662 049 688 116 –3 310 684 806

FORRÁSOK

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év auditált
egyszerûsített

beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési

beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TÕKE 590 588 – 590 588 581 235 39 793 621 028
1. Induló tõke 46 105 – 46 105 46 105 – 46 105
2. Tõkeváltozások 544 483 – 544 483 521 820 43 103 574 923
3. Értékelési tartalékok – – – 3 310 –3 310 –
E) TARTALÉKOK 632 – 632 1 398 – 1 398
I. Költségvetési tartalékok 598 – 598 1 373 – 1 373
II. Vállalkozási tartalék 34 – 34 25 – 25
F) KÖTELEZETTSÉGEK 70 829 – 70 829 105 483 –43 103 62 380
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 391 – 3 391 45 477 –43 103 2 374
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 51 484 – 51 484 51 814 – 51 814
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15 954 – 15 954 8 192 – 8 192
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 662 049 – 662 049 688 116 –3 310 684 806
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 151 963 147 494 151 544
2. Munkaadót terhelõ járulék 46 671 46 181 48 408
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 128 855 127 438 120 868
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 147 444 120 553 91 139
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 8 052 8 052 11 146
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 600 600 555
7. Felújítás 16 860 25 611 10 009
8. Felhalmozási kiadások 900 900 2 462
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 2 938 2 938 –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 96 96
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 000 1 000 –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – 411
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 505 283 480 863 436 638
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 3 949 3 949 14 701
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 3 949 3 949 14 701
19. Pénzforgalmi kiadások 509 232 484 812 451 339
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 000 2 000 34
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –3 312
23. Kiadások összesen 511 232 486 812 448 061
24. Intézményi mûködési bevételek 62 997 62 997 56 852
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 203 831 202 758 203 888
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 18 857 18 857 10 971
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – 2 081
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 21 000 12 000 80
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – 1 987
32. Támogatások, kiegészítések 126 065 161 236 161 883
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 126 065 161 236 161 236
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 400 400 224
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 300 300 445
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 424 450 458 548 438 411
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 86 782 28 264 13 694
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 86 782 28 264 13 694
42. Pénzforgalmi bevételek 511 232 486 812 452 105
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – 2 427
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –7 000
46. Bevételek összesen 511 232 486 812 447 532
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –82 833 –24 315 4 166
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 82 833 24 315 –1007
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –3688
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2007

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Elõzõ évi költség-
vetési beszámoló

záró adatai

Tárgyévi költség-
vetési beszámoló

záró adatai

1. Záró pénzkészlet 3 157 235
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege –2 525 1 163
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa 2 074 2 074
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 34 25
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –1 476 –701
6. Finanszírozásból származó korrekciók 586 3 037
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 101 34
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel – –

10. Módosított pénzmaradvány –789 2 370
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz maradvány 21 967 14 024
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – –

Egyszerûsített eredménykimutatás

Sor-
szám

Megnevezés
Elõzõ évi költség-
vetési beszámoló

záró adatai

Tárgyévi költség-
vetési beszámoló

záró adatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2 901 2 160
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (–) 2 867 2 135
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 34 25
4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökkenési leírás (±) – –
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (–) 38 58
6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (–) 4 33
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye – –
8. Tárgyévrõl átvitt veszteség – –
9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre esõ része –67 –9

Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során Tiszaszentimre Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerûsített, összevont éves beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves beszámolót az auditálási eltérések és hatásaik kivételével a számviteli törvényben foglaltak és az álta-
lános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.
Az egyszerûsített éves beszámoló az auditálási eltérések figyelembevétele után a költségvetés teljesítésérõl, az önkor-
mányzat és intézményei 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûkö-
dés helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Tóth Lajos s. k.,
könyvvizsgáló
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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

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 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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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát.
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézi-
könyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsunge-
lében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 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

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük
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 jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Közlemény

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadvány.

A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.

A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysér-
tések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elmé-
leti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.

A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterülete-
ken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.

A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft 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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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.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 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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