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I. rész
Jogszabályok

2010. évi I. törvény
az anyakönyvi eljárásról*

*A törvény a 2010. január 8-án megjelent Magyar Közlöny1. számában
fellelhetõ.

A Kormány 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelete
a pedagógus-továbbképzésrõl,

a pedagógus-szakvizsgáról, valamint
a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és

kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
93. §-ának (3) bekezdésében, 94. §-a (3) bekezdésének f) és
p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következõket rendeli el:

1. §

A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizs-
gáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásai-
ról és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (11) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A továbbképzés szervezõje évente újrakezdõdõ
sorszámmal ellátott tanúsítványt állít ki a továbbképzés-
ben való eredményes részvételrõl, amely tartalmazza a to-
vábbképzésben részt vevõ nevét, születési családi és utó-
nevét, születési helyét és idejét, a továbbképzés megneve-
zését, a tanórai foglalkozások számát, a továbbképzés
szervezõjének hivatalos nevét, székhelyét, felnõttképzési
nyilvántartási számát, a továbbképzési program alapítási
engedély számát, a továbbképzés idejét és helyszínét, a ta-
núsítvány kiállításának helyét és keltét, a továbbképzésért
felelõs aláírását, valamint a tanúsítvány kiadója cégszerû
aláírását. A tanúsítványon fel kell tüntetni, hogy
az munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására
jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása
esetén jogosít.”

2. §

(1) Az R. 7. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„A pedagógus-továbbképzési program engedélyezése”
(2) Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és

ezzel egyidejûleg a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítése

szempontjából az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbkép-
zésként olyan továbbképzés vehetõ figyelembe, és a köz-
oktatási intézmény továbbképzési programja, illetve a be-
iskolázási terve – az e rendelet 5. §-ának (2)–(3) bekezdé-
sében felsoroltak kivételével – csak olyan továbbképzést
tartalmazhat, amelynek programját az e rendeletben meg-
határozott eljárás keretében az oktatásért felelõs miniszter
jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott
(a továbbiakban: alapítási engedély). Az alapítási
engedély öt évre szól.

(2) Az alapítási engedély kiadása iránti kérelmet a prog-
ram készítõjének a 2. számú mellékletnek megfelelõ adat-
tartalommal kell benyújtani három példányban az Oktatási
Hivatalhoz, mint közremûködõ hatósághoz. A kérelemhez
csatolni kell:

a) ha a továbbképzési program nemzeti, etnikai kisebb-
ségek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatá-
sában, kollégiumi nevelésben részt vevõk továbbképzése
céljából készült, az érintett országos kisebbségi
önkormányzat véleményét,

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolá-
sát.

(3) Ha a továbbképzési program teljes egészében a szak-
vizsgára történõ felkészítés oktatási és tanulmányi köve-
telményeire épül úgy, hogy a továbbképzés követelménye-
inek teljesítése a szakvizsgára történõ felkészülésbe beszá-
mít, a kérelemhez a következõket kell csatolni:

a) a felsõoktatási intézménynek a szakvizsgára történõ
felkészítésre vonatkozó oktatási és tanulmányi
követelményét,

b) a kidolgozó felsõoktatási intézmény nyilatkozatát
arról, hogy milyen ismereteket számít be a szakvizsgára
történõ felkészítésbe,

c) ha a továbbképzési program alapítási engedélye
iránti kérelmet nem az a felsõoktatási intézmény nyújtja
be, amely a program alapjául szolgáló oktatási és tanulmá-
nyi követelményt készítette, a felsõoktatási intézménnyel
vagy intézményekkel kötött megállapodást arról, hogy mi-
lyen ismereteket számít be a szakvizsgára történõ
felkészítésbe,

d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolá-
sát.

(4) Ha a továbbképzés ismeretanyaga kötõdik valamely
valláshoz, világnézethez, e ténynek a továbbképzési kére-
lembõl ki kell derülnie.

(5) Ha a továbbképzési program távoktatás céljából ké-
szült, a foglalkozási órák számítását a követelmények elsa-
játításához szükséges felkészülési idõ, illetõleg a követel-
mények elsajátítását igazoló feladatok elkészítéséhez
tervezett órák alapján kell számítani.

(6) A továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapí-
tási engedély kiadásáról az oktatásért felelõs miniszter
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a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület javas-
lata alapján dönt. A Pedagógus-továbbképzés Akkreditá-
ciós Testület javaslatának meghozatala elõtt szakértõi vé-
leményt szerez be. A szakértõi vélemény elkészítésének
a költségeit az igazgatási szolgáltatási díjból kell fedezni.

(7) Nem mûködhet közre az alapítási engedély kiadásá-
val összefüggõ eljárásban az, aki az engedély kiadásában
érdekelt, így különösen

a) az alapítási engedélykérelem benyújtója, a benyújtó
képviselõje,

b) az, aki az alapítási engedélykérelem benyújtójával
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll,

c) az a)–b) pontban felsoroltak – a közigazgatási ható-
sági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti –
hozzátartozója.

(8) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület
valamennyi továbbképzési program jóváhagyására és
az alapítási engedély kiadására irányuló kérelmet – támo-
gató vagy elutasító – javaslatával együtt megküldi
az oktatásért felelõs miniszter részére.

(9) A továbbképzési program jóváhagyása – ha
az egyébként megfelel az e rendeletben foglaltaknak –
nem utasítható el azon az alapon, hogy világnézetileg el-
kötelezett ismereteket tartalmaz.

(10) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testü-
letnek a kérelem elutasítását kell javasolnia az oktatásért
felelõs miniszternek, ha megállapítja, hogy

a) a továbbképzési program követelményeinek teljesí-
téséhez nincs szükség legalább harminc foglalkozási
órára,

b) a továbbképzési program nem felel meg az e rendelet
1. számú mellékletében foglalt bírálati szempontoknak.

(11) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testü-
let javasolhatja a program kiegészítését, kijavítását. A ki-
egészített, kijavított programot a kérelmezõnek az Oktatá-
si és Kulturális Minisztériumba kell megküldeni.

(12) Ha a továbbképzési program szakmai elméleti,
szakmai elõkészítõ tantárgyakat oktató pedagógusok, gya-
korlati képzést végzõ pedagógusok továbbképzése céljá-
ból készült, a továbbképzési program engedélyezésérõl,
az alapítási engedély megadásáról az oktatásért felelõs mi-
niszter a szakképesítésért felelõs miniszter véleményének
kikérése után dönt. Az Oktatási Hivatal megkeresi
a szakképesítésért felelõs minisztert véleményének
beszerzése érdekében.

7/A. § (1) Az alapítási engedéllyel rendelkezõ tovább-
képzési programokat az Oktatási Hivatal nyilvántartja.

(2) Megszûnik az alapítási engedély hatálya, ha eltelt
az az idõszak, amelyre az engedélyt kiadták, illetve az en-
gedélyt a 8/B. §-ban foglaltak szerint visszavonták.

(3) Az alapítási engedély alapján – a felnõttképzésrõl
szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: felnõttkép-
zésrõl szóló törvény) 19. §-ának (3) bekezdése szerint –
a Felnõttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban:
FAT) az akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül kiadja
a programakkreditációs tanúsítványt. A FAT által kiadott

programakkreditációs tanúsítvány – a pedagógus-tovább-
képzés tekintetében – programakkreditációt tanúsít az ala-
pítási engedélyben és a tanúsítványban megjelölt képzõ
intézmény vonatkozásában, az alapítási engedélyben
megjelölt idõpontig.

(4) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az alapítási
engedély tárgyában hozott jogerõs határozatot közli
a FAT-tal.”

3. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A továbbképzés szervezõje a továbbképzés in-

dítása elõtt tizenöt munkanappal az alábbi adatok szolgál-
tatásával kérheti az alapítási engedéllyel rendelkezõ to-
vábbképzési program szerinti továbbképzés felvételét a to-
vábbképzési jegyzékbe az Oktatási Hivataltól:

a) a továbbképzés szervezõjének neve, székhelye (jogi
személyiségû szervezõ esetében megnevezése, székhe-
lye), felnõttképzési nyilvántartási száma, a továbbképzé-
sért felelõs neve, címe,

b) az indítani kívánt továbbképzés megnevezése,
az alapítási engedély száma,

c) az indítás helye és ideje,
d) a továbbképzés minõségbiztosításával kapcsolatos

tevékenység – elõzõ évi – tapasztalatainak összegzését,
e) a pedagógus-továbbképzés idõbeni megszervezésé-

nek lehetõsége (délelõtt, délután, pihenõnapon stb.),
f) a jelentkezés feltételei és módja,
g) a részvételi díj összege.
(2) Az Oktatási Hivatal elkészíti a továbbképzések hi-

vatalos jegyzékét (a továbbiakban: továbbképzési jegy-
zék), közzéteszi azt a saját és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium honlapján, továbbá gondoskodik a továbbkép-
zési jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítésérõl.
A továbbképzési jegyzékbe – kérelemre – fel kell venni
azokat a továbbképzéseket, amelyeknek szervezõje
az e rendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltatott, és
az e rendelet 3. számú melléklete szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat befizette.

(3) A továbbképzési jegyzéknek tartalmaznia kell: a to-
vábbképzés megnevezését, célját, a továbbképzési prog-
ram rövid tartalmi ismertetését, az alapító megnevezését,
az alapítási engedély számát, a továbbképzés szervezõjé-
nek megnevezését, felnõttképzési nyilvántartási számát,
azt a munkakört, tevékenységet, amelyet ellátók részére
a részvételt javasolják, az elõírt tartalmi követelmények is-
mertetését, az ismeretek számonkérésének módját, a szak-
vizsgába történõ beszámítás lehetõségét, a tanórai foglal-
kozások számát, a továbbképzés szervezésének formáját
(tanfolyam vagy távoktatás), a továbbképzés idõbeni meg-
szervezésének lehetõségét (délelõtt, délután, pihenõnapon
stb.), a jelentkezés feltételeit és módját, a részvételi díj
összegét, továbbá a 8/A. § (7) bekezdésében foglalt, a to-
vábbképzés minõségbiztosításával kapcsolatos tevékeny-
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ség tapasztalatainak összegzését. A továbbképzési jegy-
zék az adatszolgáltató kifejezett kérelmére és személyes
adatainak kezelésére irányuló nyilatkozata alapján
tartalmazza továbbá a továbbképzés szervezõjének nevét
és elérhetõségét (e-mail címét, telefonszámát).

(4) A továbbképzési jegyzék részeként közzé kell tenni
a továbbképzésben figyelembe vehetõ,

a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt
szintû és felsõfokú szakképzéseket,

b) a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján szer-
vezett továbbképzéseket, továbbá

c) a szakvizsgára felkészítõ képzések listáját is.
(5) A továbbképzési jegyzékben fel kell tüntetni, ha

a továbbképzés keretében átadott tananyag, ismeret és
a továbbképzés követelményei valláshoz, világnézethez
kötõdnek.

(6) A továbbképzési jegyzékrõl törölni kell mindazokat
a továbbképzéseket, amelyek a 7/A. § (2) bekezdése sze-
rint már alapítási engedéllyel nem rendelkezõ továbbkép-
zési programon alapulnak. A továbbképzés indításáról
adatot szolgáltató kérheti a továbbképzésnek a továbbkép-
zési jegyzékbõl történõ idõszakos vagy végleges törlését.”

4. §

(1) Az R. 8/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Az Oktatási Hivatal jogosult a helyszínen ellen-
õrizni a továbbképzés – program szerinti – megszervezé-
sét, és megtekinteni a már megtartott továbbképzések ira-
tait. A továbbképzés szervezõje köteles – a megbízólevél-
lel rendelkezõ részére – a továbbképzések okmányait ren-
delkezésre bocsátani, illetve a szükséges felvilágosítást
megadni. Amennyiben az ellenõrzés során az Oktatási Hi-
vatal azt tapasztalja, hogy a szervezõ a továbbképzést nem
a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõ módon szervezte meg, felhívja a szer-
vezõt a jogszabálysértés megszüntetésére. Ismételt vagy
súlyosabb jogsértés esetén törli a szervezõnek azt a to-
vábbképzését a továbbképzési jegyzékrõl, amely esetében
a szabálytalanságokat megállapította, illetve
kezdeményezi az illetékes regionális munkaügyi
központnál az intézmény törlését a felnõttképzési
tevékenységet folytató intézmények nyilvántartásából.”

(2) Az R. 8/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg az (5)–(6) bekezdés jelölése
(6)–(7) bekezdésre módosul:

„(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalma-
zásában a képzés nem felel meg a pedagógus-továbbkép-
zésre vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, ha

a) a továbbképzést nem a továbbképzési programban
foglaltak szerint szervezték meg,

b) az alapítási engedély hatálya megszûnt,
c) a továbbképzés szervezõje nem rendelkezik a to-

vábbképzési program felhasználási jogával,

d) a továbbképzés szervezõje nem vezette a továbbkép-
zéssel kapcsolatos elõírt dokumentumokat,

e) a szervezõ nem biztosította a továbbképzés helyszí-
nén a továbbképzési programban szereplõ tárgyi és szemé-
lyi feltételeket,

f) a továbbképzés szervezõje nem tette lehetõvé a to-
vábbképzéssel kapcsolatos ellenõrzés lefolytatását.”

(3) Az R. 8/A. §-ának új számozás szerinti (7) bekezdé-
se helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A továbbképzés szervezõje a továbbképzés indítá-
sának elsõ éve kivételével minden év március 31-éig elké-
szíti a továbbképzés minõségbiztosításával kapcsolatos te-
vékenység tapasztalatainak összegezését, és elektronikus
formában, a 2. számú mellékletnek megfelelõ adattarta-
lommal megküldi az Oktatási Hivatal részére. Az összege-
zésnek tartalmaznia kell a továbbképzések számát és a to-
vábbképzésben részt vevõk létszámát, valamint azokat
az információkat, amelyekbõl a résztvevõk elégedettsége
megállapítható.”

5. §

(1) Az R. 8/B. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„Az alapítási engedély visszavonása”
(2) Az R. 8/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:
„(3) Az alapítási engedély visszavonása tárgyában ho-

zott határozatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közli a FAT-tal, amely ez alapján a programakkreditációs
tanúsítványt visszavonja.”

6. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A továbbképzéssel kapcsolatos irányítási feladato-
kat az oktatásért felelõs miniszter gyakorolja. A tovább-
képzéssel kapcsolatos irányítási feladatokban szakképesí-
tésért felelõs miniszter az e rendeletben meghatározottak
szerint vesz részt.”

(2) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az oktatásért felelõs miniszter döntéseinek elõké-
szítésében közremûködik a közoktatásról szóló törvény
93. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott Pedagó-
gus-továbbképzési Akkreditációs Testület. A Pedagó-
gus-továbbképzési Akkreditációs Testület az e rendelet
1. számú mellékletében meghatározott bírálati szempon-
tok alapján készíti el javaslatát. A Pedagógus-továbbkép-
zési Akkreditációs Testület munkájához közoktatási
szakértõt vesz igénybe.”

(3) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(5) Az oktatásért felelõs miniszter
a) figyelemmel kíséri és legalább háromévenként

az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság és az Or-
szágos Kisebbségi Bizottság véleményének kikérése után
értékeli a továbbképzés rendszerének mûködését, indokolt
esetben kezdeményezi a Kormánynál e rendelet
módosítását,

b) gondoskodik
ba) az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság,

valamint a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Tes-
tület mûködéséhez szükséges feltételek megteremtésérõl,
döntéseinek elõkészítésérõl,

bb) az alapítási engedéllyel rendelkezõ továbbképzés
nyilvántartásáról, továbbá a nyilvántartott továbbképzé-
sekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
lehetõségérõl,

bc) a továbbképzés rendszerének külsõ értékelésérõl,
hatékonyságának mérésérõl,

bd) a továbbképzéssel összefüggõ nemzetközi tapasz-
talatok összegyûjtésérõl, közzétételérõl.”

7. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A 7. §-ban szabályozott engedély kiadásával

összefüggõ eljárás megindítójának és a 8. § szerinti adat-
szolgáltatónak minden esetben igazgatási szolgáltatási dí-
jat kell fizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét
e rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

(2) Az e rendeletben megállapított igazgatási
szolgáltatási díjat az Oktatási Hivatal
10032000-00282637-00000000 számlájára kell befizetni.

(3) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási
Hivatal bevétele, melynek megállapodás szerinti részét
az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak köteles átutalni.

(4) A befizetett eljárási díj nem igényelhetõ vissza.
(5) Az igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal és

az Oktatási és Kulturális Minisztérium e rendeletben meg-
határozott engedélyek kiadásával, továbbá az ellenõrzési
feladatok ellátásával összefüggõ feladatainak ellátására,
a személyi és tárgyi kiadások fedezetére, illetve a Pedagó-
gus-továbbképzési Akkreditációs Testületrõl szóló
46/1999. (XII. 13.) OM rendelet 8. §-ában
megfogalmazott feladatokra használható fel.”

8. §

Az R. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § A 2009/2010. tanév második félévében és

a 2010/2011. tanév elsõ félévében
a) az 5. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést azzal

az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hétévenkénti tovább-
képzésnek hetven százaléka teljesíthetõ a bekezdésben
meghatározottak szerint,

b) a 16–17. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az elté-
réssel kell alkalmazni, hogy a központi költségvetési hoz-
zájáruláson és támogatáson az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv keretében pedagógus-továbbképzés céljára el-
nyert, illetve elnyerhetõ támogatást is érteni kell,

c) a központi költségvetés által biztosított támogatás-
ból az e rendelet hatálybalépésekor a felsõoktatási intéz-
ményben már megkezdett tanulmányokkal összefüggõ ki-
adások támogathatók, egyéb esetekben a továbbképzéssel
összefüggõ, a 16. § (4) bekezdésében foglalt költségekhez
és kiadásokhoz a közoktatási intézmény, illetve a fenntartó
saját forrásaiból és a b) pont szerinti forrásból lehet
hozzájárulni,

d) nem alkalmazhatók a közoktatásról szóló törvény
19. §-ának (8) bekezdésében felsorolt jogkövetkezmények
abban az esetben, ha a pedagógus azért nem vett részt a to-
vábbképzésben, mert a munkáltató központi költségvetési
forrás hiányában nem tudott részére a tanulmányai
folytatásához támogatást biztosítani.”

9. §

Az R. 23/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/A. § (1) E rendelet az egész életen át tartó tanulás

terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló, az Eu-
rópai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK Határozata 3.
cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és
tanácsi irányelv 9–11. és 15–16. cikkeinek való megfele-
lést szolgálja.”

10. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. számú mellék-
let lép.

11. §

Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet
lép.

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba.

(2) Az R. 9. § (4) bekezdésében a „továbbképzést” szö-
vegrész helyébe a „továbbképzési program” szövegrész,
a „részére kívánják indítani” szövegrész helyébe a „to-
vábbképzése céljából készült” szövegrész, 9. § (6) bekez-
désében a „jóváhagyott” szövegrész helyébe az „alapítási
engedéllyel rendelkezõ” szövegrész, 16. §-a (4) bekezdé-
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sének d) pontjában „a 4. § (3) bekezdésében” szövegrész
helyébe „a 4. § (5) bekezdésében” szövegrész, 17. §-ának
(8) bekezdésében „az 5. § (3) bekezdésében” szövegrész
helyébe „az 5. § (4)–(6) bekezdésében” szövegrész,
21. §-ának (7) bekezdésében a „8/A. § (6) bekezdése”
szövegrész helyébe a „8/A. § (7) bekezdése” szövegrész
lép.

(3) Hatályát veszti az R. 2. §-ának (2) bekezdése,
8/A. §-ának (2) bekezdése, 8/C. §-a, 9. §-ának (3) bekezdé-

se, 19. §-ának (1) bekezdése, 1. számú mellékletének I–III.
része.

(4) E rendelet a hatálybalépését követõ ötödik napon ha-
tályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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1. számú melléklet a 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez

1. A tanfolyami pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének kiadására irányuló kérelmet az alábbi
adattartalommal kell benyújtani:

a) a program alapítójának adatai (neve, címe, besorolása, a továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy
neve),

b) a továbbképzés teljes óraszáma,
c) a programalapító cégszerû aláírása,
d) a továbbképzési programra vonatkozó adatok
da) megnevezése,
db) célja,
dc) azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt,
dd) a továbbképzés célcsoportja,
de) a jelentkezés feltételei,
df) a továbbképzés összóraszáma,
dg) a továbbképzés végére teljesítendõ tartalmi követelmények,
dh) a továbbképzésen elsajátítottak záró ellenõrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempont-

jainak meghatározása,
di) a továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása,
dj) intézménytípus megjelölése, amelyben dolgozó pedagógusok számára ajánlott a továbbképzés,
dk) a továbbképzés kerettantervhez, helyi tantervhez vagy központi programhoz, ajánlott szakképzési programhoz

való kötõdése,
dl) a továbbképzés valláshoz, világnézethez való kötõdése,
dm) a továbbképzés során indítható csoport létszáma,
dn) a tanúsítvány kiadója,
do) a szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége,
dp) a továbbképzés tartalmára vonatkozó részletes információk (a továbbképzés részletes tematikája, a program rész-

letes leírása, a továbbképzés teljesítésének formai követelményei, minimum részvétel a továbbképzésen, a résztvevõk
számára kötelezõ szakirodalom jegyzéke, a résztvevõk számára ajánlott szakirodalom jegyzéke, a teljes program
lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása),

e) minõségbiztosítási kötelezettségek és tevékenységek, amelyek keretében az alábbi információkat kötelezõ rendsze-
resen gyûjteni a résztvevõktõl:

– a program résztvevõinek a program tartalmával kapcsolatos véleményérõl (megvalósította-e a célokat, megfelelt-e
az elvárásoknak),

– mennyire voltak újszerûek a képzésen megismertek,
– milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése,
– mennyire voltak megfelelõek az alkalmazott oktatási módszerek,
– teljesíthetõk voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények,
– megfelelõ volt-e az ismeretek ellenõrzésének módja,
– hogyan ítélték meg a résztvevõk az oktatók, gyakorlatvezetõk munkáját, szaktudását,
– megfelelõek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelezõ irodalom),
f) a program rövid tartalmi ismertetése.



2. A távoktató pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének kiadására irányuló kérelmet az 1. pontban
foglalt adattartalmon kívül a következõ, a továbbképzési programra vonatkozó adattartalommal kell benyújtani:

a) a továbbképzés tanulási idõszükséglete órában és a besorolásához szükséges, hagyományos formának megfelelõ
óraszám,

b) a résztvevõi létszám meghatározása,
c) a továbbképzés tartalmára vonatkozó részletes információk további elemei: távoktató tananyag tanulási egységen-

ként, tanulási útmutató, résztvevõi ütemterv, a programcsomag mûködését biztosító résztvevõi szolgáltatások
rendszerének leírása.

3. A továbbképzés minõségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése
A szervezõ és a program azonosításához szükséges adatok
Általános jellemzõk
A minõségbiztosítási összesítés mely idõszakra vonatkozik?
A vizsgált idõszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására?
A vizsgált idõszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?
A továbbképzési program tartalmát érintõ információk
Megvalósította-e a továbbképzés a kitûzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
Mennyire voltak újszerûek a képzésen megismert információk?
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
Mennyire voltak megfelelõek az alkalmazott oktatási módszerek?
Teljesíthetõk voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények?
Megfelelõ volt-e az ismeretek ellenõrzésének módja?
Hogyan ítélték meg a résztvevõk az oktató(k)/gyakorlatvezetõ(k) munkáját, szaktudását?
A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai
Megfelelõek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelezõ irodalom)?
Megfelelõ volt-e a továbbképzés szervezettsége?”

2. számú melléklet a 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

1. Az alapítási engedély kiadására indított eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj összege – továbbképzési
programonként –

a) száztizennégyezer-ötszáz forint, amennyiben a foglalkozási órák száma nem haladja meg a harminc órát,
b) százharmincháromezer-ötszáz forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a harminc órát, de nem ha-

ladja meg a hatvan órát,
c) száznegyvennyolcezer forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a hatvan órát, de nem haladja meg

a kilencven órát,
d) százötvennyolcezer forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a kilencven órát.
2. A továbbképzési jegyzékre történõ felvételért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj összege – továbbképzési progra-

monként – húszezer-ötszáz forint.
3. Abban az esetben, ha a továbbképzési program készítõje az oktatásért felelõs miniszter alapítási engedély kiadási

kérelmet elutasító határozatának jogerõre emelkedésétõl számított fél éven belül ugyanazt a programot átdolgozva újra
beadja, a fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj összege

a) ötvenötezer forint, amennyiben a foglalkozási órák száma nem haladja meg a harminc órát,
b) ötvenhétezer-ötszáz forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a harminc órát, de nem haladja meg

a hatvan órát,
c) ötvenkilencezer-ötszáz forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a hatvan órát, de nem haladja meg

a kilencven órát,
d) hatvannégyezer forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a kilencven órát.”
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A Kormány 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelete
az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megál-
lapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, va-
lamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
94. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás, va-
lamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
153. § (1) bekezdése 18. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet
alkotja:

1. §

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Kszt.) sze-
rinti központi hivatal, amely feladatait országos illeté-
kességgel látja el. A Hivatal a költségvetési szervek jogál-
lásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
szerinti önállóan mûködõ és gazdálkodó közhatalmi,
közszolgáltató tevékenységet is ellátó költségvetési
szerv.”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A miniszter a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló törvény és a Kt. hatá-
lya alá tartozó ügyekben hozott döntéseknél gyakorolja
a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére
meghatározott jogosítványokat.”

3. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A Hivatal mûködésére, belsõ és külsõ kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési sza-
bályzat határozza meg. A Hivatal a feladatait éves
munkaterv alapján végzi.”

4. §

A Rendelet 4/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4/A. § (1) A Kormány a hivatalt jelöli ki
a) a Kt. szerinti közoktatási feladatkörében eljáró okta-

tási hivatal és a közoktatási információs iroda feladatainak
ellátására;

b) az Ftv. szerinti felsõoktatási információs rendszer
mûködéséért felelõs szerv és a felsõoktatási intézmények
nyilvántartását vezetõ szerv mûködtetésére.

(2) A Hivatal rendszeresen ellenõrzi a közoktatási szak-
értõi tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelv-
vizsgaközpontokat, a pedagógus-továbbképzések szerve-
zõit, a Magyarországon mûködõ felsõoktatási intézménye-
ket és e tevékenység tekintetében ellátja a szolgáltatási te-
vékenység megkezdésének és folytatásának általános sza-
bályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

(3) A magyarországi felsõoktatási intézmények által kö-
telezõen használt nyomtatványok elõállítását és forgalom-
ba hozatalát – ide értve annak a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
keretében történõ megvalósulását is – a regisztrációs köz-
pont engedélyezi. Az engedély a jogszabályi elõírásoknak
történõ megfelelés hiányában tagadható meg.”

5. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A Hivatal
a) ellátja a közoktatási szakértõi tevékenységre vonat-

kozó bejelentéssel kapcsolatos feladatokat [Kt. 101. § (2)];
b) engedélyezi a közoktatási szakértõi tevékenység

folytatását [Kt. 101. §-a (3) bekezdés];
c) dönt az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe való

felvételrõl [Kt. 101. §-a (6) bekezdés];
d) dönt a közoktatási szakértõi tevékenység folytatásá-

tól, illetve a vizsgaelnöki feladatok ellátásától való eltiltás-
ról [Kt. 101. §-a (10) bekezdés];

e) a közoktatási intézmény vagy a fenntartó megkere-
sésére – az Országos szakértõi névjegyzékbõl – egyidejû-
leg több tanügyigazgatási szakértõ személyére tesz javas-
latot, aki az érintett intézménnyel, illetve fenntartóval nem
áll, illetve nem állt foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban.”

6. §

(1) A Rendelet 11. § b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„[A Hivatal]
b) ellátja a miniszter felelõsségébe tartozó szakképesí-

tések tekintetében az Országos szakmai vizsgaelnöki név-
jegyzékkel kapcsolatos feladatokat;”

(2) A Rendelet 11. § d) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„[A Hivatal]
d) közremûködik az Országos Képzési Jegyzék alapján

a miniszter felelõsségi körébe tartozó szakképesítések ese-
tén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, köz-
ponti gyakorlati feladatainak, valamint azok
megoldásainak szétosztásában;”

7. §

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„[A Hivatal elsõ fokú döntést hoz]
c) a közoktatási szakértõi engedély kiadásáról, a köz-

oktatási szakértõi tevékenységtõl, illetve a vizsgáztatási
tevékenységtõl való eltiltásról;”

(2) A Rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„[A Hivatal elsõ fokú döntést hoz]
e) a Kt. 95/C. §-ának (2) bekezdése szerint a kötelezõ

felvételt biztosító óvoda, illetve iskola kijelölésérõl;”
(3) A Rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:
„[A Hivatal elsõ fokú döntést hoz]
g) a Kt. 132. §-ának (16) bekezdése szerinti az osztály-

indítási tilalom alóli felmentésrõl.”
(4) A Rendelet 13. § (1) bekezdése a következõ h) pont-

tal egészül ki:
„[A Hivatal elsõ fokú döntést hoz]
h) a kerettanterv jóváhagyásáról.”
(5) A Rendelet 13. §-a (4) bekezdése helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:
„(4) A közoktatási szakértõi tevékenység engedélyezé-

sére irányuló eljárás ügyintézési határideje két hónap.”

8. §

A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az alapító okirat módosítása az adatok nyilvántar-
tásba vételérõl szóló határozat jogerõre emelkedésével lép
hatályba.”

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet
a) 5. § (1) bekezdés c) pontjában „az Oktatási Közlöny-

ben és” szövegrész
b) 17. § (2) bekezdés utolsó mondata
c) 18. § (2) bekezdésében a ”, és honlapján, valamint

az Oktatási Közlönyben közzéteszi” szövegrész.

(3) Az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes
szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következõ n)
ponttal egészül ki:

[A közremûködõvel a Kknyt. 33/A. § (2) bekezdése alap-
ján kötendõ hatósági szerzõdésnek tartalmaznia kell:]

„n) azt, hogy a közremûködõt tevékenységéért az elõze-
tes eredetiségvizsgálat hatósági díja mindenkori összege
40%-ának megfelelõ mértékû ellenérték illeti meg.”

(4) Az R. 19. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásá-
ról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 44. § (5) bekez-
désben meghatározott elõzetes eredetiségvizsgálatnak mi-
nõsül a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 12. § (15) bekezdésé-
ben meghatározott, idõszakos vizsgálat keretében
elvégzett elõzetes eredetiségvizsgálat is.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 5/2010. (I. 19.) Korm. rendelete
a köztisztviselõk céljuttatásával összefüggõ egyes

átmeneti szabályairól

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 34. § (13) bekezdésében és 49/O. § (6) be-
kezdésében, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. § (1)–(2) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:

1. §

(1) Az autonóm államigazgatási szervek kivételével
a központi államigazgatási szervnél, azok területi és helyi
szerveinél, valamint a Kormány általános hatáskörû terü-
leti szerveinél foglalkoztatott köztisztviselõ, továbbá
a szakállamtitkár számára legfeljebb kéthavi illetménynek
megfelelõ összegû céljuttatás fizethetõ ki.

(2) Miniszter és államtitkár részére céljuttatás nem fi-
zethetõ ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem
vonatkozik az európai uniós projektekkel kapcsolatban
a költségvetési szerveknél saját teljesítés keretében vég-
zett tevékenység céljuttatás formájában történõ díjazására.
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2. §

Ha a közszolgálati jogviszony év közben megszûnik,
vagy a köztisztviselõt év közben egyik közigazgatási
szervtõl a másik közigazgatási szervhez véglegesen áthe-
lyezik, illetve tartós külszolgálatra helyezik ki, a részére
a köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás sza-
bályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
16/B. § (2) bekezdése alapján kifizethetõ jutalom összege
nem haladhatja meg kéthavi illetményének összegét.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a köztisztviselõk jutalmazásának egyes át-
meneti szabályairól szóló 240/2009. (X. 20.) Korm. rende-
let hatályvesztésével egyidejûleg lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõen megalaku-
ló elsõ kormány minisztereinek kinevezésével egyidejûleg
hatályát veszti.

(4) A köztisztviselõk cafetéria-juttatásának részletes
szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet
8. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A köztisztviselõ számára a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (1) bekezdése
szerinti juttatás csak cafetéria-juttatásként nyújtható.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Az önkormányzati miniszter 1/2010. (I. 19.) ÖM
rendelete

a bölcsõdék és a közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi
buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított

elõirányzatból származó támogatás igénybevételének
részletes feltételeirõl

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 15. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró ok-
tatási és kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével –
a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költség-
vetési törvény) 5. számú melléklet 15. pontja szerinti köz-
pontosított elõirányzatból

a) a bölcsõdék infrastrukturális fejlesztésére 400 millió
forint,

b) a közoktatási intézmények infrastrukturális fejleszté-
sére 3600 millió forint és

c) a közösségi buszok beszerzésére 350 millió forint
használható fel.
(2) A központosított elõirányzatból származó támogatás

(a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható az általános
forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegét is tartalmazó
fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támoga-
tásból megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás.

(4) A pályázat benyújtása elõtt megkezdett infrastruktu-
rális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható.

(5) Egy pályázó a bölcsõdék, az óvodák vagy az alapfo-
kú nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmények infra-
strukturális fejlesztése közül csak egy fejlesztési célra
nyújthat be pályázatot.

Bölcsõdék infrastrukturális fejlesztése

2. §

(1) A költségvetési törvény 5. számú melléklet 15. pont
a) alpontja szerinti támogatás a települési önkormányzat,
az intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás
által önállóan, vagy intézményi társulás vagy többcélú kis-
térségi társulás formájában közösen fenntartott bölcsõdék,
illetve a többcélú, közös igazgatású, bölcsõdei feladatot
ellátó épületek felújítására, korszerûsítésére, akadálymen-
tesítésére és a bölcsõdei ellátáshoz szükséges eszközök
vagy berendezések beszerzésére igényelhetõ.

(2) Az igényelhetõ támogatás összege intézményenként
legfeljebb a költségvetési törvény 5. számú melléklet
15. pontjában e célra meghatározott összeg.

(3) Az eszközbeszerzés költsége nem haladhatja meg
az igényelt támogatási összeg 10%-át.

(4) Nem nyújtható támogatás:
a) bölcsõde udvarának kialakítására, átalakítására és

felújítására,
b) kerítés építésére és javítására,
c) játszótéri eszközök beszerzésére,
d) konyhai eszközök beszerzésére és
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e) számítástechnikai eszközök beszerzésére.
(5) Egy pályázó legfeljebb egy intézmény infrastruktu-

rális fejlesztésére nyújthat be pályázatot.

3. §

A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mértéke
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempont-

ból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meg-
haladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéké-
rõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R1.) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és inf-
rastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések
esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések esetében a fejlesztéshez
szükséges összeg 80%-a.

4. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot (amelynek

része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célon-
kénti részletezése) és az 5. melléklet szerinti összesítõt,

b) az intézmény mûködési engedélyének hitelesített
másolatát,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától szá-
mított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelõen hasz-
nosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg, illetve
nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére,

d) a pályázó települési önkormányzat vagy intézményi
társulás esetében a társulás székhelye szerinti önkormány-
zat képviselõ-testületének határozatát, többcélú kistérségi
társulás esetében a társulási tanács határozatát, vagy a kép-
viselõ-testület költségvetési rendeletébe, többcélú kistér-
ségi társulás esetében a társulási tanács határozatába fog-
lalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy az elnök
nyilatkozatát a szükséges önerõ biztosításáról és
összegérõl és

e) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra
vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezõi
költségvetést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázati adatlapon a pályá-
zónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költsé-
geit és a kapcsolódó támogatási igényt külön-külön kell
részleteznie és rangsorolnia.

5. §

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

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kap-
csolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása, férõ-
helyhiány miatt elutasított gyermekek száma, mûködtetési
költségek és azok alakulása),

b) a bölcsõdébe más településrõl bejáró gyermekek
száma,

c) a feladatellátásban részt vevõ települések száma és
azok lakosságszáma.

(2) Az elbírálásnál elõnyben részesül az a pályázat,
a) amely 10 000 és 50 000 fõ lakosságszám közötti tele-

pülési önkormányzat területén mûködõ intézmény infra-
strukturális fejlesztését szolgálja, vagy

b) amelyet intézményi társulás vagy többcélú kistérségi
társulás nyújt be.

Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

6. §

(1) A költségvetési törvény 5. számú melléklet 15. pont
b) alpontja szerinti támogatás a települési önkormányzat,
az intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás
által önállóan fenntartott óvodai nevelési vagy alapfokú
nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény feladatellátási
helye szerinti épületével kapcsolatos infrastrukturális fej-
lesztésre, korszerûsítésre, akadálymentesítésre,
eszközbeszerzésre és óvodai intézmény esetében
kapacitásbõvítésre igényelhetõ.

(2) Az igényelhetõ támogatás összege intézményenként
(OM azonosítónként) legfeljebb a költségvetési törvény
5. számú melléklet 15. pontjában e célra meghatározott
összeg.

(3) Az eszközbeszerzés költsége nem haladhatja meg
az igényelt támogatási összeg 10%-át.

(4) Nem nyújtható támogatás:
a) a közoktatási intézmény udvarának kialakítására, át-

alakítására és felújítására,
b) kerítés építésére és javítására,
c) játszótéri eszközök beszerzésére,
d) taneszköz-, illetve tornatermi eszközbeszerzésre,
e) számítástechnikai eszközök beszerzésére, és
f) konyhai eszközök beszerzésére.
(5) Települési önkormányzat vagy intézményi társulás

legfeljebb egy óvodai nevelési vagy egy alapfokú nevelé-
si-oktatási feladatot ellátó intézmény, többcélú kistérségi
társulás pedig legfeljebb három óvodai nevelési vagy há-
rom alapfokú nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény
infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.

(6) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
települési önkormányzat rendelkezzen olyan önkormány-
zati intézkedési tervvel, amely tartalmazza a tanulók esély-
egyenlõségét szolgáló intézkedéseket vagy amelynek
szerves részét képezi az önálló közoktatási esélyegyenlõ-
ségi intézkedési terv. Intézményi társulás vagy többcélú
kistérségi társulás esetében az intézkedési tervnek tartal-
maznia kell a közoktatási feladatok ellátásában részt vevõ
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önkormányzatok tekintetében – településenkénti bontás-
ban – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 105. §-a szerinti
közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervben
foglaltakat.

(7) A települési önkormányzatok által önállóan fenntar-
tott intézmény esetében további feltétel, hogy
a 2009/2010-es nevelési évben/tanévben óvodai nevelési
feladatot ellátó intézmény legalább 3 csoporttal, alapfokú
nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény 8 évfolyam-
mal, évfolyamonként legalább 1–1 osztállyal mûködjön.

7. §

A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mértéke
a) az R1. melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az orszá-
gos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel súj-
tott településeken megvalósuló infrastrukturális fejleszté-
sek esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló
infrastrukturális fejlesztés esetében a fejlesztéshez szüksé-
ges összeg 80%-a.

8. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 2. vagy a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapot

(amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fej-
lesztés célonkénti részletezése) és az 5. melléklet szerinti
összesítõt,

b) a közoktatási intézmény alapító okiratát, amely tar-
talmazza az intézménybe felvehetõ maximális gyermek-
vagy tanulólétszámot,

c) a jegyzõ vagy a munkaszervezet-vezetõ nyilatkozatát
arról, hogy az intézmény ellátási területén a 0–14 éves ko-
rú gyermekek létszáma a pályázat benyújtását megelõzõ
három évben hogyan alakult,

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától szá-
mított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelõen hasz-
nosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg, illetve
nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére,

e) elektronikus formában az önkormányzati vagy a kis-
térségi közoktatási intézkedési tervet,

f) a pályázó települési önkormányzat vagy intézményi
társulás esetében a társulás székhelye szerinti önkormány-
zat képviselõ-testületének határozatát, többcélú kistérségi
társulás esetében a társulási tanács határozatát, vagy a kép-
viselõ-testület költségvetési rendeletébe, többcélú kistér-
ségi társulás esetében a társulási tanács határozatába fog-
lalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy az elnök
nyilatkozatát a szükséges önerõ biztosításáról és
összegérõl és

g) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra
vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezõi
költségvetést.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázati adatla-
pon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat,
azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket kü-
lön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

9. §

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

a) a közoktatási intézmény hosszú távú fenntarthatósá-
gával kapcsolatos adatok és tervek (gyermek- és tanulólét-
szám alakulása, mûködtetési költségek és azok alakulása,
intézmény-racionalizálási tervek),

b) az óvodai nevelési vagy alapfokú nevelési-oktatási
feladatot ellátó intézménybe járó gyermekek, illetve tanu-
lók száma (ezen belül a hátrányos helyzetû és a halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyermekek, illetve tanulók száma),
a más településrõl bejáró gyermekek, illetve tanulók szá-
ma (ezen belül a hátrányos helyzetû, illetve halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek, illetve tanulók száma),

c) a közoktatási intézmény fenntartásában részt vevõ te-
lepülések száma és azok lakosságszáma.

(2) Az elbírálásnál elõnyben részesül az a pályázat,
a) amely községi vagy nagyközségi óvodai nevelési

vagy alapfokú nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény
feladatellátási helye infrastrukturális fejlesztésének meg-
valósítását szolgálja,

b) amely esetében a megvalósítandó célok összhangban
vannak az önkormányzati vagy a kistérségi intézkedési
tervvel, különös tekintettel az esélyegyenlõségi
szempontokra,

c) amely esetében a pályázó egységes óvoda-bölcsõde
intézmény, vagy az általa fenntartott közoktatási intéz-
mény – 2000 fõ vagy az alatti településen mûködõ – egysé-
ges óvodai-bölcsõdei feladatot ellátó intézményegységé-
nek fejlesztését kívánja megvalósítani,

d) amelyet intézményi társulás vagy többcélú kistérségi
társulás nyújt be, vagy

e) amely igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek növekvõ beóvodázási aránya, illetve száma
miatt kialakult férõhelyhiány megszüntetését célozza és
az infrastrukturális fejlesztés eredményeként biztosítható
valamennyi, a települési önkormányzat (társulás esetében
a társulás) területén élõ, halmozottan hátrányos helyzetû
gyermek 3 éves korától történõ óvodáztatásának tárgyi és
intézményi feltétele.

Közösségi busz beszerzése

10. §

(1) A költségvetési törvény 5. számú melléklet 15. pont
c) alpontja szerinti támogatás legfeljebb három közösségi
busz beszerzésére igényelhetõ.
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(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi busz olyan
szállítóeszköz:

a) amely legalább 15 személy biztonságos szállítására
alkalmas,

b) valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik,
c) akadálymentesített és
d) a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe

történõ szállításán kívül más feladatok ellátására is
alkalmas.

11. §

(1) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális
mértéke

a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
2. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hát-
rányos vagy leghátrányosabb helyzetû kistérségben létre-
jött többcélú kistérségi társulás esetében a közösségi busz
beszerzéséhez szükséges összeg 80%-a,

b) az R2. 2. mellékletben nem szereplõ többcélú kistér-
ségi társulás esetében a közösségi busz beszerzéséhez
szükséges összeg 70%-a.

(2) Az igényelt támogatás (1) bekezdés alapján számí-
tott összege nem haladhatja meg a költségvetési törvény
5. számú melléklet 15. pontjában e célra meghatározott
összeget.

12. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 4. melléklet szerinti pályázati adatlapot és az 5. mel-

léklet szerinti összesítõt,
b) a többcélú kistérségi társulás közösségi busz prog-

ramját, amely alátámasztja, hogy a beszerezni kívánt kö-
zösségi busz férõhelyeinek száma összhangban van
a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmé-
nyekbe járó gyermekek, tanulók számával, továbbá bemu-
tatja az egyéb szolgáltatási célok esetében az igénylõk szá-
mát, az igénybevétel gyakoriságát, valamint
az üzemeltetés módját és költségtervét,

c) a társulási tanács az önerõ biztosításáról szóló határo-
zatát, vagy a társulási tanács költségvetési határozatába
foglalt felhatalmazás alapján az elnök nyilatkozatát
a jóváhagyott forrás összegérõl,

d) a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosítá-
sáról szóló nyilatkozatot,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
beszerzett közösségi buszt a beszerzéstõl számított 5
évig nem idegeníti el és az eredeti – pályázatban bemu-
tatott célok szerinti – rendeltetésének megfelelõen hasz-
nosítja és

f) a beszerzendõ közösségi buszra vonatkozó árajánla-
tot.

13. §

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

a) a többcélú kistérségi társulás feladatellátásában részt
vevõ települések száma és azok lakosságszáma,

b) az intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi tár-
sulás által fenntartott intézmények száma, valamint ezen
intézményekbe bejáró gyermekek száma,

c) a többcélú kistérségi társulás által a közösségi busz
hasznosítására készített terv (a továbbiakban: közösségi
busz program) alátámasztja-e a beszerzés szükségességét,
továbbá tartalmazza annak leírását, miként javul a hátrá-
nyos helyzetû tanulók minõségi oktatáshoz történõ hozzá-
férése, illetve csökken-e az iskolai szegregáció.

(2) A támogatás szempontjából elõnyben részesül
az a többcélú kistérségi társulás, amely

a) az általa fenntartott közoktatási intézménybe járó
gyermekek, tanulók szállítására kívánja használni a be-
szerzendõ közösségi buszt,

b) a 2005., a 2006., a 2008. és a 2009. években közössé-
gi busz beszerzéséhez nem részesült támogatásban, ideért-
ve az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szol-
gáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások rész-
letes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet
alapján megítélt támogatást is,

c) a közösségi buszt közoktatási célon túl szociális vagy
gyermekjóléti, egészségügyi, illetve kulturális célokra is
hasznosítani kívánja.

Pályázati eljárás

14. §

(1) A pályázónak 2010. február 15-éig kell a pályázati
adatlapokat az ebr42 információs rendszerbe rögzíteni, és

a) a közoktatási intézmények infrastrukturális fejleszté-
se pályázat esetében az önkormányzati vagy a kistérségi
intézkedési tervet elektronikus úton,

b) a pályázati dokumentációt papír alapon egy eredeti és
egy hitelesített másolati példányban

a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához
(a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A határidõ el-
mulasztása jogvesztõ.

(2) Az Igazgatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti do-
kumentumokat elektronikusan 2010. február 17-éig továb-
bítja az önkormányzatokért felelõs miniszternek (a továb-
biakban: miniszter).

(3) A miniszter a pályázatokat elektronikus úton az ok-
tatásért felelõs miniszter részére 2010. február 18-áig to-
vábbítja. Az oktatásért felelõs miniszter a pályázatokkal
kapcsolatban – az esélyegyenlõségi szempontokat is
figyelembe véve – kialakított szakmai álláspontját a mi-
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niszter által meghatározott formában elektronikus úton
2010. március 1-jéig küldi meg a miniszter részére.

(4) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 5 munkana-
pos határidõ kitûzésével hiánypótlásra vagy módosításra
hívja fel a pályázót. Ha a pályázó a felhívásnak öt munka-
napon belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesí-
ti a felhívásban foglaltakat, az Igazgatóság a pályázatot
nem továbbítja a miniszternek.

(5) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igaz-
gatóság – véleménye csatolásával – 2010. február 26-áig
postai úton továbbítja a miniszter részére. Ha a miniszter
a pályázatok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve
dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket
a pályázó – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

15. §

(1) A miniszter a pályázatokról – az Önkormányzati Mi-
nisztérium két köztisztviselõjébõl, a Pénzügyminisztéri-
um, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium egy-egy képviselõjébõl,
az országos önkormányzati érdekképviseleti szervek által
közösen delegált egy fõbõl álló bíráló bizottság javaslata
alapján – 2010. március 26-áig dönt.

(2) A miniszter – a pályázatban megjelölt mûszaki tarta-
lom egyidejû csökkentése mellett, a pályázó által felállított
rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb
összegû támogatás megítélésére is jogosult.

(3) A támogatásban részesített kedvezményezettek kö-
rét az Önkormányzati Minisztérium honlapján nyilvános-
ságra hozza. A támogatásban nem részesült pályázók az el-
utasítás indokáról értesítést kapnak.

16. §

(1) A támogatás feltétele a támogatási szerzõdés megköté-
se, amelyet támogatási célonként a miniszter 2010. április
9-éig köt a kedvezményezettel. E határidõ a kedvezménye-
zettnek felróható okból történõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Ha a kedvezményezett a támogatásról vagy annak
egy részérõl lemond, a miniszter jogosult – a benyújtott
pályázatokkal kapcsolatban – a maradvány és a döntéssel
le nem kötött összeg terhére új döntést hozni.

17. §

A támogatást a támogatási szerzõdés megkötését követõ
10 munkanapon belül a miniszter utalványozása alapján
a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

A támogatás felhasználásának és elszámolásának sza-
bályai

18. §

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

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználá-
sáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezetni.

19. §

A támogatás felhasználásának végsõ határideje 2011.
június 30. Az ezen határidõig fel nem használt támogatás-
részt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

20. §

(1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-i fordulónappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A Támogatott a támogatás felhasználását követõ
30 napon belül, de legkésõbb 2011. július 30-ig szakmai és
pénzügyi beszámolót küld a miniszter részére, amelyben
szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák
összesítõjével alátámasztottan beszámol a támogatási
összegnek a támogatási szerzõdésben elõírt célnak
megfelelõ és rendeltetésszerû felhasználásáról.

21. §

A támogatással létrehozott ingatlanvagyon – a beruhá-
zás megvalósításától számított – 10 évig nem idegeníthetõ
el, kivéve, ha az elidegenítést mûszaki vagy szakmai okok
teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket
a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további
feladatokra fordítja.

A támogatás felhasználásának ellenõrzése

22. §

(1) A támogatás felhasználását – beleértve a vállalt cé-
lok megvalósítását – a miniszter és jogszabályban erre fel-
jogosított szervek ellenõrizhetik.

(2) A kedvezményezett köteles az ellenõrzésre feljogo-
sított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához
szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat
rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenõrzést lehetõvé
tenni.

Záró rendelkezés

23. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. számú melléklet az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelethez
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Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

év Gyermeklétszám
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

2008.év 2009.év

A bölcsődébe más településről bejáró gyermekek száma:
Feladatellátásban részt vevő települések száma:
Feladatellátásban részt vevő települések összlakosságszáma:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Az intézmény neve:

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

I. Adatlap bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére

Intézmény címe:

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám várható alakulása 5 évre előre):

Férőhely hiányában 2008. és 2009. évben elutasított gyermekek száma:

Igényelt támogatás összesen:

Minimálisan vállalandó önerő összege:
Vállalt önerő összege:

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Beruházás összköltsége:

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban részt vevő önkormányzatok 
megjelölése

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat
és a feladatellátási hely neve):

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Építéssel járó célok bemutatása
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Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag):

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül. 

Dátum:

                                                                     ………………………………………………
polgármester/elnök

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, 
radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve)

P. H.

..............................................................................                                  
            jegyző/munkaszervezet vezetője                                  
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Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Óvodába járó gyermekek számának 
alakulása (2010/2011 nevelési évtől a 

várható létszám jelölendő)
2008. 2008/2009. nevelési év
2009. 2009/2010. nevelési év
2010. 2010/2011. nevelési év
2011. 2011/2012. nevelési év
2012. 2012/2013. nevelési év
2013. 2013/2014. nevelési év

2009/2010. nevelési év 2010/2011. nevelési év
Az óvodába járó gyermekek száma összesen: 0 0
ebből -  a hátrányos helyzetű gyermekek száma
          - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
Az óvodában ténylegesen működő csoportok száma:
A óvodába más településről bejáró gyermekek száma:
ebből -  a hátrányos helyzetű gyermekek száma
          - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

2008/2009. nevelési év 2009/2010. nevelési év

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát (igen/nem)

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám alakulása):

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja fenn, vagy intézményi 
társulás keretében

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban részt vevő önkormányzatok megjelölése

Amennyiben az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát, az intézménybe járó 
általános iskolások száma (2009/2010. tanítási év)
Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások együttes létszáma: 
2009/2010. nevelési/tanítási év)

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

Intézmény OM azonosítója:

II. Adatlap az óvodák infrastrukturális fejlesztésére

Intézmény címe:

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény neve: 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Férőhely hiányában 2008. és 2009. évben elutasított gyermekek száma:           

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Települése(ke)n élő 0-6 éves korcsoportba tartozók száma

Építéssel járó célok bemutatása
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1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag):

Dátum:

                                                                    ………………………………………………
            jegyző/munkaszervezet vezetője                                                                                            polgármester/elnök

P. H.

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

Minimálisan vállalandó önerő összege:

Beruházás összköltsége:
Vállalt önerő összege:

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2010. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek a valóságnak, az alapján igazolja, hogy az óvoda/óvodák
megfelel/megfelelnek a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet III. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek.
Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül. 

Igényelt támogatás összesen:
Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása
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Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Intézményi tanulólétszám
2008. 2008/2009. tanítási év
2009. 2009/2010. tanítási év
2010. 2010/2011. tanítási év
2011. 2011/2012. tanítási év
2012. 2012/2013. tanítási év
2013. 2013/2014. tanítási év
2014.

2008/2009. tanév 2009/2010. tanév
Az általános iskolába járó tanulók száma összesen: 0 0
ebből -  a hátrányos helyzetű tanulók száma
          - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma
Az általános iskolában ténylegesen működő osztályok száma:
Az általános iskolába más településről bejáró tanulók száma:
ebből -  a hátrányos helyzetű tanulók száma
          - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

2008/2009. tanév 2009/2010. tanév

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Települése(ke)n élő 7-14 éves korcsoportba tartozók száma

Az intézmény óvodai feladatokat is ellát (igen/nem

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban részt vevő 
önkormányzatok megjelölése

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat
és a feladatellátási hely neve):

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások 
együttes létszáma: 2009/2010. nevelési/tanítási év)

Férőhely hiányában 2008. és 2009. évben elutasított tanulók száma:

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Építéssel járó célok bemutatása
Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

III. Adatlap az általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére

Intézmény címe:
Intézmény OM azonosítója:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény neve:

Amennyiben az intézmény óvodai feladatokat is ellát, az 
intézménybe járó óvodások száma (2009/2010. tanítási év)

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja 
fenn, vagy intézményi társulás keretében

Intézmény feladatellátási helyeinek száma
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9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag)

Dátum:

…………………………………………………..

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

P. H.

...............................................................................................
            jegyző/munkaszervezet vezetője                                                    polgármester/elnök

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2010. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek a valóságnak, az
alapján igazolja, hogy az iskola/iskolák megfelel/megfelelnek a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet III. Többcélú kistérségi társulások
támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós  támogatásban nem részesül. 

Igényelt támogatás összesen:
Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:
Minimálisan vállalandó önerő összege:
Vállalt önerő összege:
Beruházás összköltsége:
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1. busz
2. busz
3. busz

A Társulás közösségi busz programja

Dátum:

........................................................................................                                                                     ………………………………………………
                   munkaszervezet vezetője                                                                                                    

Társulás által fenntartott közoktatási 
intézmény neve, ha a beszerzendő busszal a 
bejáró gyermekek/tanulók szállítását 
szolgálná:

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez vállalt önrész (forint)

elnök

P. H.

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

(A közösségi busz hasznosítására készített rövid terv, mely megfelelően alátámasztja a beszerzés szükségességét. Azt is szükséges bemutatni, hogy 
- a Társulás területén hány közoktatási intézményfenntartó társulás működik,
- az előbbi mikrotársulások esetében mennyi a bejáró gyerekek száma,
- e gyerekeknél megoldott-e az iskolabusz szolgáltatás, 
- ha igen, milyen módon, hány gyermek részére biztosítják a szolgáltatást,
- az új busz(ok) beszerzésével a Társulás mely közoktatási intézményfenntartó társulásban, mely önkormányzattól és hány gyermek utaztatását kívánja 
biztosítani,
- a  beszerezni  kívánt  busz(ok)  férőhelyeinek száma összhangban  van-e a bejáró gyermekek számával,
- a közösségi busz működtetése, milyen módon segíti a Közoktatási Esélyegyenlőségi tervben foglalt feladatok megvalósítását, különösen az iskolai 
szegregációra vonatkozóan, valamint a minőségi oktatáshoz történő hozzáférést milyen módon segíti elő.
Az  egyéb  szolgáltatási  célok  esetében  a  szolgálati  célokat,  az igénylők  számát  és  az  igénybevétel gyakoriságát is szükséges bemutatni.)

A beszerzendő busz(ok) a Társulás által fenntartott közoktatási intézménybe bejáró gyermekek/tanulók szállítását szolgálják
(igen/nem)

A közösségi busszal mely településekről utaztatják a gyermekeket, tanulókat közoktatási intézménybe

A közösségi busszal mely településekre utaztatják a gyermekeket, tanulókat:
A közösségi busszal közoktatási intézménybe utaztatni kívánt gyermekek, tanulók száma

IV. Adatlap a közösségi busz beszerzésére

A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) száma

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez igényelt támogatás (forint)
A közösségi busz(ok) beszerzéséhez vállalandó minimális önrész (forint)

A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) férőhelyeinek száma

Pályázó Társulás neve:
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Sorszám Kíván e támogatást igényelni az 
adott célra (igen/nem)

I.
II.
III.
IV.

Sorszám
Igényelt támogatás 

(forintban)
I. 0
II. 0
III. 0
IV.

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesül. 

Dátum:

munkaszervezet vezetője       többcélú kistérségi társulás elnöke

P. H.

              ………………………………………………
polgármester /                                               jegyző /                                                          

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

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének támogatása

Összesítő 

Óvodák infrastrukturális fejlesztése

Önkormányzat/Társulás neve:

Polgármester /Elnök neve:

Önkormányzat/Társulás címe:

KSH kódja:

Támogatás célja

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó neve:

Általános iskolák infrastrukturális fejlesztése

Kapcsolattartó e-mail címe:

Igényelt támogatás összesen:

A rendeletben foglalt feltételeknek az igénylés megfelel:

2. óvoda/iskola esetén az intézmény alapító okiratának hitelesített másolata

4. képviselő-testület/társulási tanács határozata az önerő biztosításáról és összegéről

1. bölcsőde esetében a működési engedély hitelesített másolata

3. a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, az
intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére

8. árajánlat, vagy tervezői költségvetés

Közösségi busz beszerzése

Csatolandó dokumentumok:

7. a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról szóló nyilatkozat
6. elektronikus formátumban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv

Vállalt önrész összesen:

5. elektronikus formátumban a kistérségi/önkormányzati közoktatási intézkedési terv

Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése

Támogatási cél

Az I-III. célok közül csak egy célra nyújtható be pályázat

Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése
Óvodák infrastrukturális fejlesztése
Általános iskolák infrastrukturális fejlesztése
Közösségi busz beszerzése



Az önkormányzati miniszter 2/2010. (I. 22.)
ÖM rendelete

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok hivatásos
állománya választható természetbeni juttatásainak

fajtáiról, mértékérõl, kifizetésének rendjérõl
és módjáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szol-
gálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában foglalt
hatáskörömben a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a hivatásos önkormányzati tûzoltósá-
gok (a továbbiakban: HÖT) hivatásos állományú tagjaira
terjed ki.

A természetbeni juttatások közös szabályai

A természetbeni juttatások igénybevételének szabályai

2. §

(1) A természetbeni juttatási rendszer a költségvetési
normatív támogatás juttatásai által elõre meghatározott ke-
retösszegen és juttatási elemeken belül egyénre szabott
választásra ad lehetõséget.

(2) A természetbeni juttatások igénybe vehetõ éves ke-
rete egy fõre a mindenkori köztisztviselõi illetményalap
6-szorosa.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott éves keretösszeg
biztosítja az egyes juttatások és a hozzájuk kapcsolódó
közterhek fedezetét.

(4) Az éves keretösszeg egy naptári évben, e rendelet-
ben meghatározott juttatási elemek igénybevételére hasz-
nálható fel. A tárgyévben igénybe nem vett keret nem vi-
hetõ át a következõ évre.

(5) A keretösszeget a jogviszony idõtartamával arányo-
san kell megállapítani – a hónapok számának figyelembe-
vételével, azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hó-
napnak számít – amennyiben a hivatásos állomány tagjá-
nak jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szûnik
meg.

3. §

(1) A felhasználható egyéni keretösszeget és a választ-
ható elemeket tartalmazó nyilatkozatokat (a továbbiakban:
nyilatkozatok) a hivatásos állomány tagja részére

az állományilletékes parancsnok (a továbbiakban:
parancsnok) biztosítja.

(2) Az éves keretösszegen belül választható elemek leg-
nagyobb összegérõl és a juttatások igénybevételének rész-
letes szabályairól a parancsnok évente elõzetesen írásban
tájékoztatja a hivatásos állomány tagját.

(3) A hivatásos állomány tagja az e rendelet mellékletei-
ben található nyilatkozatokban nyilatkozik a részére meg-
állapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott
juttatási elemekrõl, azok mértékérõl. A kitöltött nyilatko-
zatokat a hivatásos állomány tagja a parancsnokhoz nyújt-
ja be a választott juttatási elemekhez tartozó szükséges
adatokkal együtt.

(4) A tárgyévben fel nem használt összegrõl a hivatásos
állomány tagja november 30-ig nyilatkozik. Amennyiben
a keretösszegbõl ezer forintot meg nem haladó összeg ma-
rad, azt a hivatásos állomány tagja nem veheti igénybe.

(5) A nyilatkozatokat a parancsnok továbbítja az illet-
mény számfejtését végzõ szervhez.

4. §

(1) Az elsõ munkában töltött napot követõ 30 napon be-
lül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg
felhasználásáról az a hivatásos állományú tag, akinek a jo-
gosultsága év közben keletkezik. A juttatás mértékérõl,
jogcímérõl és a választható juttatási elemekrõl a parancs-
nok a hivatásos állományba vételt megelõzõ személyzeti
eljárás során tájékoztatást ad.

(2) A hivatásos állomány tagja részére a juttatások ki-
adása – a nyilatkozatok kitöltését követõen – akkor is le-
hetséges, ha a juttatási elemek igényléséhez szükséges
nyilatkozatokat a jogosult – mulasztása folytán –
határidõben nem tette meg.

(3) A juttatási elemekre vonatkozó választás év közben
nem módosítható.

(4) A hivatásos állomány tagja által fel nem használt
összeg pénzben nem váltható meg.

(5) Áthelyezés esetén a hivatásos állomány tagja jutta-
tásra az egyes munkáltatóknál idõarányosan jogosult.

Eljárás a jogviszony megszûnése esetén

5. §

(1) A keretösszeg tárgyévre vonatkozó – a hivatásos ál-
lomány tagjának tárgyévi jogviszonya idõtartamával idõ-
arányosan megállapított – mértékének túllépése esetén
a különbözetet a hivatásos állomány tagjának vissza kell
fizetnie, vagy az utolsó illetményébõl levonásra kerül,
a helyi utazásra szolgáló bérletet a munkáltató visszavon-
ja, illetve ha a juttatás természete lehetõvé teszi, vissza kell
adnia.
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(2) A keretösszeg tárgyévre vonatkozó – a jogviszony
idõtartamával idõarányosan megállapított – mértékénél
kevesebbet igénybe vevõ hivatásos állomány tagja részére
a különbözet – a választása szerinti jutattási elemnek meg-
felelõ módon, újabb nyilatkozat kitöltésével – kerül
kiadásra.

(3) A (1)–(2) bekezdésben foglaltak megfelelõen irány-
adók abban az esetben is, ha a hivatásos állomány tagjának
jogosultsága – az (1) és (2) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve – év közben szûnik meg.

A jutattási elemekre vonatkozó különös szabályok

Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

6. §

(1) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás keretében
a HÖT munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a hiva-
tásos állományú tagjának, aki

a) önkéntes nyugdíjpénztár tagja,
b) ezt a juttatási elemet választja és
c) a parancsnoknak eljuttatja a záradékolt önkéntes

nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát.
(2) A hivatásos állomány tagja a munkáltatói tag-

díj-hozzájárulást az 1. mellékletben meghatározott nyilat-
kozattal igényelheti.

(3) A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes nyug-
díjpénztárba történõ átutalásáról havonta az illetmény
számfejtését végzõ szerv gondoskodik.

(4) A parancsnok gondoskodik a szerzõdés megkötésé-
rõl, ha a hivatásos állomány tagja olyan önkéntes nyugdíj-
pénztárnak a tagja, amellyel a HÖT még nem kötött
munkáltatói szerzõdést.

Önkéntes egészségpénztári támogatás

7. §

(1) Az önkéntes egészségpénztári támogatás keretében
a HÖT munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a hiva-
tásos állományú tagjának, aki

a) önkéntes egészségpénztár tagja,
b) ezt a juttatási elemet választja és
c) a parancsnoknak eljuttatja a záradékolt önkéntes

egészségpénztári belépési nyilatkozatát.
(2) A hivatásos állomány tagja a munkáltatói tag-

díj-hozzájárulást a 2. mellékletben meghatározott nyilat-
kozattal igényelheti.

(3) A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes egész-
ségpénztárba történõ átutalásáról havonta az illetmény
számfejtését végzõ szerv gondoskodik.

(4) A parancsnok gondoskodik a szerzõdés megkötésé-
rõl, ha a hivatásos állomány tagja olyan önkéntes egész-

ségpénztárnak a tagja, amellyel a HÖT még nem kötött
munkáltatói szerzõdést.

Helyi utazásra szolgáló bérlet

8. §

(1) A HÖT a hivatásos állomány tagjának – e juttatási
elem választása esetén – a tárgyévre éves vagy havi helyi
utazásra szolgáló bérletet bocsát rendelkezésre.

(2) A hivatásos állomány tagja a helyi utazásra szolgáló
bérletet a 3. mellékletben meghatározott nyilatkozattal
igényelheti, a nyilatkozatok összegyûjtésérõl, majd a bér-
letszelvények beszerzésérõl és átadásáról a parancsnok
gondoskodik.

Üdülési hozzájárulás

9. §

(1) A HÖT a hivatásos állomány tagjának üdülési hoz-
zájárulást biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk formájában.

(2) Üdülési csekkben a hivatásos állomány tagja akkor
részesülhet, ha

a) ezt a jutattási elemet választja, valamint
b) a hivatásos állomány tagja a 4–5. mellékletekben

meghatározott nyilatkozatok kitöltésével az ott meghatá-
rozott adatokról nyilatkozik.

(3) Az üdülési csekkek beszerzésérõl és átadásáról a pa-
rancsnok gondoskodik.

Internethasználat támogatása

10. §

(1) A HÖT – e juttatási elem választása esetén – támo-
gatja a hivatásos állomány tagja internethasználatának
költségeit (a hivatásos állomány tagja által megkötött
egyedi szolgáltatási szerzõdés költségeinek
finanszírozását).

(2) A hivatásos állomány tagja az internethasználat tá-
mogatását a 6. mellékletben meghatározott nyilatkozattal
igényelheti.

(3) Az internethasználat támogatása, mint juttatási elem
kizárólag utalvány formájában nyújtható.

(4) Az internethasználat támogatása, mint juttatás fo-
lyósításának feltétele a hivatásos állomány tagjának névre
szóló, egyedi szolgáltatási szerzõdés másolatának
a parancsnok felé való benyújtása.

(5) A választható havi összeg felsõ határa nem lehet
több a névre szóló szolgáltatói szerzõdésben foglalt havi
díjnál, az e rendeletben foglalt korlátozások figyelembe-
vételével.
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Iskolakezdési támogatás

11. §

(1) A hivatásos állomány tagja által kitöltött nyilatkozat
alapján a parancsnok gondoskodik az iskolakezdési támo-
gatások összegének analitikus nyilvántartás vezetésérõl.

(2) A hivatásos állomány tagja az iskolakezdési támoga-
tást a 7. mellékletben meghatározott nyilatkozattal
igényelheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése érde-
kében a kiskorú gyermek törvényes képviselõje – ha
a gyermek az adatkezeléshez hozzájárul – nyilatkozik
az iskolakezdési támogatásban részesített gyermek (tanu-
ló) adóazonosító jelérõl, ennek hiányában személyes
adatairól.

(4) Az utalványok beszerzésérõl és átadásáról a pa-
rancsnok gondoskodik.

Melegétkezési utalvány

12. §

(1) A HÖT – e juttatási elem választása esetén – támo-
gatja a hivatásos állomány tagjának étkezését, kizárólag
melegétel-vásárlásra alkalmas utalvány juttatásával.

(2) A hivatásos állomány tagja a melegétkezési utal-
ványt a 8. mellékletben meghatározott nyilatkozattal
igényelheti.

(3) A melegétkezési utalványok beszerzésérõl és átadá-
sáról a parancsnok gondoskodik.

Záró rendelkezések

13. §

(1) A HÖT-öt fenntartó önkormányzat e rendeletben
meghatározottakon túl további juttatást is megállapíthat.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT

önkéntes nyugdíjpénztári támogatás igénybevételéhez

20.... évre

Nyilatkozó neve:

Adóazonosító jele:

Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20....... évre a választható természetbeni juttatások közül ............................... Ft értékben önkén-
tes nyugdíjpénztári támogatást kívánok igénybe venni.

(Amennyiben e nyilatkozattal egy idõben lép be a munkavállaló a pénztárba, csatolni kell a szerzõdõ nyugdíjpénztár-
hoz történõ belépési nyilatkozatot.)

Budapest, 20.............................................

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

hivatásos állomány tagja”



2. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT

önkéntes egészségpénztári támogatás igénybevételéhez

20.... évre

Nyilatkozó neve:

Adóazonosító jele:

Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20........ évre a választható természetbeni juttatások közül ............................... Ft értékben önkén-
tes nyugdíjpénztári támogatást kívánok igénybe venni.

(Amennyiben e nyilatkozattal egy idõben lép be a munkavállaló a pénztárba, csatolni kell a szerzõdõ nyugdíjpénztár-
hoz történõ belépési nyilatkozatot.)

Budapest, 20.............................................

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

hivatásos állomány tagja”

3. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT

helyi utazásra szolgáló bérlet igénybevételéhez

20.... évre

Név:

Adóazonosító jele:

Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20.... évre a helyi utazásra szolgáló éves/havi bérletet a választható természetbeni juttatások közül
.....................…..Ft értékben kívánom igénybe venni.

Típusa:

Budapest, 20.............................................

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

hivatásos állomány tagja”
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4. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
üdülési hozzájárulás igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20.... évre a választható természetbeni juttatások közül .....................................Ft értékben üdülési
hozzájárulást kívánok igénybe venni.

Budapest, 20.............................................
............................................................

hivatásos állomány tagja”

5. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
üdülési hozzájárulás igénybevételéhez
20.... évre
Kitöltendõ minden közeli hozzátartozó* részérõl

Név:
Szervezeti egység:

Közeli hozzátartozó neve:
Hozzátartozói státusz megnevezése (házastárs, szülõ, gyermek…):
Hozzátartozó adóazonosító jele:

Kijelentem, hogy más kifizetõtõl üdülési csekkben részesültem:
igen nem
(a megfelelõ válasz aláhúzandó)

Más kifizetõtõl az adóévben a nyilatkozatot megelõzõen ellenérték nélkül átvett, illetve engedménnyel vásárolt üdülési
csekk értéke: ......................................................................................................................................................................
Megfizetett ellenérték: ......................................................................................................................................................

Budapest, 20.............................................
............................................................

hivatásos állomány tagja

* Közeli hozzátartozónak minõsül: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyer-
mek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelõszülõ, a testvér és az élettárs.”
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6. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
internethasználat-hozzájárulás igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20........ évre a választható természetbeni juttatások közül ................................................ Ft érték-
ben internethasználat-hozzájárulást kívánok igénybe venni.

Budapest, 20.............................................
............................................................

hivatásos állomány tagja”

7. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
iskolakezdési támogatás igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20........ évre a válaszható természetbeni juttatások közül ........................................................ Ft
értékben iskolakezdési támogatást kívánok igénybe venni.

ADATLAP
iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

SAJÁT HÁZTARTÁSBAN ELTARTOTT
GYERMEK ADATAI

NEVE:
SZÜLETÉSI HELYE,

IDEJE:
ANYJA NEVE:
LAKÓHELYE:
ADÓAZONOSÍTÓ JE-

LE:
(ha van)

OKTATÁSI INTÉZ-
MÉNYE:

Budapest, 20.............................................
............................................................

hivatásos állomány tagja”
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8. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
melegétkezési utalvány igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20........ évre a választható természetbeni jutattások közül ........................................................ Ft
értékben melegétkezési utalványt kívánok igénybe venni.

Budapest, 20.............................................
............................................................

hivatásos állomány tagja”
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Az önkormányzati miniszter 3/2010. (I. 22.) ÖM
rendelete

a 2010. április 11. és 25. napjára kitûzött
országgyûlési képviselõ-választás eljárási

határidõinek
és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §
(1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pont-
jában megállapított feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A választók nyilvántartása

1. §

(1) A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt
az ajánlószelvénnyel együtt 2010. február 8. és február 12.
között kell megküldeni a választópolgároknak [a választá-
si eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 14. § (1) bekezdés].

(2) A névjegyzéket 2010. február 10-tõl február 17-ig
közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].

(3) A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés vagy a név-
jegyzékbe való felvétel miatt 2010. február 10-tõl február
17-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. §
(1) bekezdés].

(4) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a vá-
lasztópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iro-
da (a továbbiakban: HVI) vezetõjétõl 2010. március 19-én
16.00 óráig kérheti [Ve. 89/B. § (1) bekezdés].

(5) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópol-
gár 2010. március 19-én 16.00 óráig módosíthatja annak
a külképviseletnek a megnevezését, ahol a választójogát
gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti
névjegyzékbõl és visszavételét a lakcíme szerinti
névjegyzékbe [Ve. 20/A. § (3) bekezdés].

(6) A külképviseleti névjegyzék adatait a HVI vezetõje
2010. március 27-én 16.00 óráig küldi meg az Országos
Választási Irodának (a továbbiakban: OVI) [Ve. 89/B. §
(5) bekezdés].

(7) Igazolást – a választás elsõ és második fordulójára
egyaránt – személyesen vagy meghatalmazott útján legké-
sõbb 2010. április 9-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2010. április 6-án meg-
érkezzen a HVI-hez. Igazolást – a választás elsõ és máso-
dik fordulójára is – legkésõbb 2010. április 9-én 16.00
óráig lehet kiadni [Ve. 89. § (2) bekezdés].

(8) A HVI vezetõje 2010. április 8-án 16.00 óráig – a ki-
adott igazolás bevonásával egyidejûleg – kérelmére egy
alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás
kiadása miatt onnan törölt [Ve. 89. § (6) bekezdés].

(9) A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 16.00
óráig és április 23-án 16.00 óráig tekinthetõ meg a polgár-
mesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) bekezdés].

(10) A névjegyzéket 2010. április 10. után lakcímválto-
zás miatt nem lehet módosítani [Ve. 89/A. §].

2. A választási szervek létrehozása

2. §

(1) Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB), a területi választási bizottság és az országgyûlési
egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiak-
ban: OEVB) tagjait és a szükséges számban póttagokat
legkésõbb 2010. február 19-én kell megválasztani [Ve.
23. § (5) bek].

(2) A szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban:
SZSZB) választott tagjait és a szükséges számban póttago-
kat legkésõbb 2010. március 22-én kell megválasztani
[Ve. 23. § (1) bekezdés].

(3) A választási bizottságok megbízott tagjait a válasz-
tókerületben jelöltet, listát állító jelölõ szervezet és a füg-
getlen jelölt legkésõbb 2010. április 2-án 16.00 óráig je-
lentheti be [Ve. 25. § (2) bekezdés].

3. A választási kampány

3. §

(1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala a névjegyzékben szereplõ választópol-
gárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek,
jelölõ szervezeteknek kérésükre 2010. március 22. napját
követõen adja át [Ve. 45. § (1) bekezdés].

(2) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a HVI ve-
zetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére 2010. március 22.
napját követõen adja át [Ve. 45. § (2) bekezdés].

(3) Az országos közszolgálati mûsorszolgáltatók az or-
szágos listát állító jelölõ szervezetek, a körzeti közszolgá-
lati mûsorszolgáltatók a vételkörzetükben területi listát ál-
lító jelölõ szervezetek, a helyi közszolgálati mûsorszolgál-
tatók a vételkörzetükben induló egyéni választókerületi je-
löltek politikai hirdetéseit 2010. március 24-tõl április 8-ig
és április 12-tõl április 22-ig legalább egyszer ingyenesen
közlik [Ve. 93. § (1) bekezdés].

(4) A (3) bekezdésben megjelölt mûsorszolgáltatók
2010. április 9-én és április 23-án legalább egyszer ingye-
nesen közzéteszik a jelölõ szervezetek, jelöltek által készí-
tett politikai hirdetéseket [Ve. 93. § (2) bekezdés].

(5) A választási kampány 2010. április 9-én 24.00 óráig
és április 11-én 19.00 órától április 23-án 24.00 óráig tart
[Ve. 40. § (1) bekezdés].

(6) Kampányt folytatni 2010. április 10-én 00.00 órától
április 11-én 19.00 óráig és 2010. április 24-én 00.00 órá-
tól április 25-én 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
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(7) Az (1) és (2) bekezdés szerint teljesített adatszolgál-
tatás adatait legkésõbb 2010. április 25-én kell megsemmi-
síteni. Az errõl készült jegyzõkönyvet 2010. április 28-ig
át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bekezdés].

(8) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2010. május 25-ig köteles eltávolítani [Ve.
42. § (6) bekezdés].

(9) A választásra fordítható költségvetési támogatás fel-
használásáról a jelölõ szervezeteknek és a független jelöl-
teknek 2010. május 25-ig el kell számolniuk a kifizetõ
helyen [Ve. 91. § (4) bekezdés].

(10) Minden jelölõ szervezetnek és független jelöltnek
legkésõbb 2010. június 24-ig kell a Magyar Közlönyben
nyilvánosságra hoznia a választásra fordított állami és más
pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és
felhasználásának módját [Ve. 92. § (2) bekezdés].

(11) A választásra fordított állami és más pénzeszközök
felhasználását az Állami Számvevõszék 2011. április
25-ig az országgyûlési képviselethez jutott jelölõ szerve-
zetek és független jelöltek tekintetében hivatalból, egyéb
jelölõ szervezetek és független jelöltek tekintetében más
jelölt, jelölõ szervezet kérelmére ellenõrzi. Az ellenõrzés
iránti kérelmet 2010. július 25-ig lehet benyújtani [Ve.
92. § (3) bekezdés].

4. A jelölés

4. §

(1) Jelöltet ajánlani 2010. március 19-én 16.00 óráig le-
het [Ve. 46. § (3) bekezdés].

(2) A jelöltet legkésõbb 2010. március 19-én 16.00 órá-
ig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve.
52. § (1) bekezdés].

(3) A be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. március
22-én 16.00 óráig a jelöltnek meg kell semmisítenie.
Az errõl készült jegyzõkönyvet 2010. március 25-én 16.00
óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §].

(4) A területi listát és az azon szereplõ jelölteket legké-
sõbb 2010. március 22-én 16.00 óráig lehet bejelenteni
[Ve. 94. § (1) bekezdés].

(5) Az országos listát és az azon szereplõ jelölteket leg-
késõbb 2010. március 23-án 16.00 óráig lehet bejelenteni
[Ve. 94. § (1) bekezdés].

(6) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több
helyen is jelöltnek ajánlották, legkésõbb 2010. március
23-án 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik je-
lölést fogadja el [Ve. 57. §].

(7) A listák kapcsolását, a kapcsolt listák sorrendjét és
a kapcsolt listákon szereplõ jelöltek mandátumhoz jutási
sorrendjét legkésõbb 2010. március 24-én 16.00 óráig le-
het bejelenteni [Ve. 95. § (1) bekezdés].

(8) A közös jelöltek és a közös területi listák töredéksza-
vazatainak megosztását legkésõbb 2010. március 24-én
16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 95. § (3) bekezdés].

(9) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyil-
vántartást az illetékes választási iroda 2010. április 11-én
megsemmisíti [Ve. 59. § (3) bekezdés].

5. Szavazás a külképviseleten

5. §

(1) A külképviseleti megfigyelõt a jelöltet állító jelölõ
szervezetek, valamint a független jelöltek 2010. március
26-án 16.00 óráig jelenthetik be az OVB-nél [Ve. 87. §
(4) bekezdés].

(2) A választás elsõ fordulójában a külképviseleteken
2010. április 4-én helyi idõ szerint 6 és 19 óra között lehet
szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az idõeltoló-
dás a közép-európai idõhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi
idõ szerinti 6 óra és a közép-európai idõ szerinti 19 óra kö-
zött lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített kül-
képviseleteken 2010. április 3-án, helyi idõ szerint 6 és 19
óra között lehet szavazni [Ve. 96/A. § (1) bekezdés].

(3) A választás második fordulójában a külképviselete-
ken 2010. április 25-én helyi idõ szerint 6 és 19 óra között
lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az idõel-
tolódás a közép-európai idõhöz képest –1 vagy –2 óra,
a helyi idõ szerinti 6 óra és a közép-európai idõ szerinti 19
óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesí-
tett külképviseleteken 2010. április 24-én, helyi idõ szerint
6 és 19 óra között lehet szavazni [Ve. 71/A. §
(5) bekezdés].

6. A szavazatok összesítése

6. §

(1) A külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó
urnának a választás elsõ fordulójában 2010. április 8-án
24.00 óráig kell beérkeznie az OVI-hoz [Ve. 96/B. §
(1) bekezdés].

(2) A választás elsõ fordulójában az OEVB a külképvi-
seleti szavazási iratok ellenõrzését 2010. április 11-én vég-
zi. [Ve. 96/B. § (4) bekezdés a) pontja]

(3) A szavazóköri jegyzõkönyv egy példánya az illeté-
kes választási irodában 2010. április 14-én 16.00 óráig és
április 28-án 16.00 óráig megtekinthetõ [Ve. 75. §
(2) bekezdés].

(4) A választás elsõ fordulójában az illetékes választási
bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei
alapján legkésõbb 2010. április 12-én összesíti a szavaza-
tokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. §
(3) bekezdés].

(5) A külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó
urnának a választás második fordulójában 2010. április
29-én 24.00 óráig kell beérkeznie az OVI-hoz [Ve. 71/C. §
(2) bekezdés].

(6) A választás második fordulójában az OEVB a szava-
zóköri urnákat és a külképviseleti szavazólapokat tartal-
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mazó borítékokat legkésõbb 2010. május 1-jén átadja a ki-
jelölt SZSZB-nek [Ve. 97/A. § (4) bekezdés].

(7) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2010.
július 24-ig kell megõrizni. 2010. július 24. után a szava-
zólapokat és a választási iratokat – a jegyzõkönyvek kivé-
telével – meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].

(8) A jegyzõkönyvek elsõ példányát 2010. július 24.
után az illetékes levéltárnak át kell adni [Ve. 75. § (4) be-
kezdés].

(9) Ha az urna nem az (1) vagy (5) bekezdés szerinti ha-
táridõben, vagy nem a Ve. 71/C. § (1) bekezdésében meg-
határozott módon érkezik meg az OVI-hoz, akkor a kül-
képviseleti iratokat, ideértve a fel nem bontott urnát 2010.
július 24. után felbontatlanul meg kell semmisíteni [Ve.
71/C. § (3) bekezdés].

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2011. június 30-án hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

Az önkormányzati miniszter 4/2010. (I. 26.) ÖM
rendelete

a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi
társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésérõl, döntési

rendszerérõl, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeirõl

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 7. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter
véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

Értelmezõ rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) intézményi szintû létszám: a helyi önkormányzatok és

többcélú kistérségi társulások esetében a létszámcsökken-

téssel, illetve esetleges létszámnövekedéssel érintett köz-
oktatási intézmények engedélyezett álláshelye,

b) összesített létszám: a helyi önkormányzat vala-
mennyi intézményének és polgármesteri hivatalának
összes álláshelye, a többcélú kistérségi társulás esetében
a társulás valamennyi intézményének és munkaszerveze-
tének összes engedélyezett álláshelye,

c) felmentési idõre járó illetmény: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kjt.) szerint megállapított felmentési idõre járó átlag-
kereset, illetmény összege,

d) ebr42 információs rendszer: webalapú információs
rendszer, amelybe az igénylõknek a melléklet szerinti
adatlapokat rögzítenie szükséges, és amelynek elérhetõsé-
ge http://ebr42.otm.gov.hu.

Az igénylés benyújtásával kapcsolatos alapelvek

2. §

(1) Igénylést nyújthat be helyi önkormányzat vagy több-
célú kistérségi társulás, ha

a) a közoktatási intézményében fõfoglalkozású, határo-
zatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban állók (a továb-
biakban együtt: foglalkoztatott) – kivéve a közhasznú
munkavégzés címén foglalkoztatottak – jogviszonyának
(a továbbiakban együtt: jogviszony) megszüntetésérõl
döntött,

b) a közalkalmazotti létszámcsökkentési döntésébõl –
közoktatási intézményenként – egyértelmûen beazonosít-
hatóak a megszüntetett álláshelyek,

c) a 2009. szeptember 30. napját követõ – a 3. §-ban fog-
laltakra figyelemmel hozott – döntése következményeként
fizetési kötelezettsége keletkezik,

d) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglal-
koztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi önkor-
mányzat költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi tár-
sulások esetében a társulás szervezetén belül a meglévõ
üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshe-
lyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylõ
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség, és

e) az intézményei létszámhelyzetének és az intézmé-
nyek közötti tervezhetõ létszám- és álláshely-átcsoportosí-
tás lehetõségének felülvizsgálata függvényében dönt a fel-
mentéssel együtt járó létszámcsökkentésrõl.

(2) A képviselõ-testület, illetve társulási tanács abban
az esetben is jogosult 2010. évben igény benyújtására, ha
2009. szeptember 30. napját követõ döntése esetén a lét-
számcsökkentéssel érintett közoktatási intézményben fog-
lalkoztatottak jogviszonyának megszûnésével kapcsolat-
ban 2009. december 31-ig keletkezett tényleges kifizetési
kötelezettsége. Ebben az esetben további feltétel, hogy
az igénylõ a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi
társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
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egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeirõl szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet (a továb-
biakban: R.) alapján e foglalkoztatottak után nem részesült
támogatásban. Ezen igények elbírálása is az e rendeletben
rögzített szabályok szerint történik azzal az eltéréssel,
hogy ebben az esetben a 2009. évet érintõ tényleges
kifizetés dokumentumait az igényléshez kell csatolni.

(3) E rendelet alkalmazásában 2009. szeptember 30.
napját követõ döntésnek minõsül az a döntés is, amely
2009. szeptember 30-a elõtti döntést erõsít meg, feltéve,
hogy az igénylõnek a korábbi döntésébõl 2009. szeptem-
ber 30-át követõ kifizetési kötelezettsége is keletkezik, to-
vábbá a (2) bekezdésben foglaltak szerint korábban nem
részesült támogatásban. Ebben az esetben további feltétel
a (2) bekezdésben foglalt kifizetések dokumentumainak
csatolása. A megerõsítõ döntés idõpontja nem lehet késõb-
bi, mint az adott foglalkoztatott felmentési vagy rendes
felmondási idejének befejezõ idõpontja.

(4) Ha a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen fog-
lalkoztatott nyugdíjasnak minõsül, a felmentéssel együtt
járó álláshely megszüntetésrõl szóló döntést az igénylõnek
legkésõbb a foglalkoztatott felmentési idejének utolsó
napjáig kell meghoznia.

(5) Az igénylõ a létszámcsökkentéssel érintett közoktatási
intézményben foglalkoztatottakra és a létszámcsökkentéssel
együtt járó álláshely-megszüntetésre vonatkozó támogatási
igényét kizárólag egy alkalommal nyújthatja be.

3. §

(1) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott
esetében az igénylõ a létszámcsökkentési döntését köve-
tõen a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 90. § (1) bekezdésé-
ben foglaltakra tekintettel csak késõbbi idõpontban tudja
a jogviszonyt megszüntetni, akkor az Mt. 90. § (1) bekez-
dése szerinti idõ elteltét követõen nyújthatja be
e foglalkoztatott után a támogatási igényét.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott
a jogviszony megszûnése vagy az azzal kapcsolatos járan-
dósága tekintetében bírósághoz fordult jogorvoslatért, ak-
kor az igénylõ az említett foglalkoztatott utáni fizetési kö-
telezettségének támogatására az igénylését akkor nyújt-
hatja be, amikor a bíróság jogerõsen megállapítja
a munkáltató által hozott döntés jogszerûségét.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak esetében megerõ-
sítõ döntés csatolása nem szükséges. A tény igazolására
szolgáló dokumentumokat az igénylõ köteles
az igényléshez csatolni.

4. §

(1) Ha a létszámcsökkentés többcélú kistérségi társulás-
ban, közösen fenntartott közoktatási intézményben törté-

nik, akkor a társulásban részt vevõ valamennyi helyi ön-
kormányzat köteles nyilatkozni az 5. § (1) bekezdés
g) pontjában foglaltakról.

(2) Ha a létszámcsökkentés mellett létszámbõvítés is
történik, akkor

a) vizsgálni szükséges, hogy a felmentéssel érintett fog-
lalkoztatott az új álláshelyen foglalkoztatható-e, és

b) a létszámnövekedést tételesen indokolni szükséges
az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint, valamint a 10. §
(1) bekezdésében hivatkozott jogszabályváltozással
alátámasztva.

Az igénylés benyújtásához szükséges dokumentumok

5. §

(1) Az igénylés összes példányához eredetiben vagy hi-
teles másolatban mellékelni kell alábbi dokumentumokat:

a) az igénylõ költségvetési döntésének kivonatát (helyi
önkormányzat esetén költségvetési rendelet, többcélú kis-
térségi társulás esetén a költségvetésrõl szóló társulási ta-
nácsi határozat), amelyben a költségvetési – intézményen-
ként beazonosítható és összesített – létszámkeret (engedé-
lyezett álláshelyek száma) a létszámcsökkentéssel érintett
évre meghatározásra került,

b) az 1. mellékletben meghatározott táblázatot, amely-
ben az igénylõ a létszámcsökkentési döntést megelõzõ, va-
lamint az azt követõen kialakuló, intézményi szintû lét-
számadatokat, és az összesített létszámot mutatja ki
(ha az igénylés két költségvetési évet érint, akkor
az 1. melléklet szerinti táblázatot 2010. és 2011. költség-
vetési évekre vonatkozóan is ki kell tölteni), továbbá
az 1. mellékletben meghatározott döntések eredeti vagy
hiteles másolati példányait,

c) az igénylõ azon döntését – ha az a) pontban meghatá-
rozott dokumentumok nem tartalmazzák –, amely a lét-
számcsökkentés elõtti és az azt követõen kialakult tényle-
ges és intézményenként beazonosítható álláshely-meg-
szüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivona-
tát tartalmazza, és amelyben a racionalizálási döntést kö-
vetõ intézményi szintû és összesített létszámadat is szere-
pel (e döntésnek tartalmaznia kell a 2. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti felülvizsgálat megállapításait is, vala-
mint e döntés idõpontjának az elbocsátott foglalkoztatot-
takkal kapcsolatos jogviszonymegszüntetõ okiratok kiállí-
tásának dátumát, amelynek a foglalkoztatottak felmentési
idejének kezdõ idõpontját meg kell elõznie; ha a jogvi-
szonymegszüntetõ okirat keltezése késõbbi, mint a fel-
mentés vagy rendes felmondás kezdõ idõpontja, akkor csa-
tolni szükséges az érintett foglalkoztatott által is aláírt
azon munkáltatói intézkedésrõl készített dokumentumot,
amelyben a foglalkoztatottat elõzetesen értesítették
jogviszonyának várható megszüntetésérõl),
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d) a 2. melléklet szerinti táblázatot, amely tartalmazza
az igénylõ intézményenként, foglalkoztatottanként feltün-
tetett adatait,

e) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kap-
csolatos, az érintett foglalkoztatott által is aláírt, munkálta-
tói intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példá-
nyát,

f) emelt összegû végkielégítésre jogosult esetén –
a Kjt. 37. § (7) bekezdése alapján – a létszámcsökken-
téssel érintett foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonat-
kozólag, hogy korábban részesült-e emelt összegû vég-
kielégítésben,

g) a képviselõ-testületi vagy társulási tanácsi határo-
zatot arról, hogy az igénylõ fenntartói körén belül – he-
lyi önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és pol-
gármesteri hivatalánál, többcélú kistérségi társulás ese-
tén intézményeinél és munkaszervezeténél – a meglévõ
üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ állás-
helyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szer-
vezeti változás, feladatátadás következtében az igénylõ
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsök-
kentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogvi-
szonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetõség,

h) azoknál a foglalkoztatottaknál, akiknél az igénylõ
a prémiumévek programról és a különleges foglalkozta-
tási állományról szóló törvény alapján köteles felajánla-
ni e lehetõség igénybevételét, a felajánlásról szóló do-
kumentumot, valamint a foglalkoztatott nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a programban részt kíván-e ven-
ni,

i) közoktatási feladatot ellátó költségvetési szerv,
illetve intézmény jogutód nélküli megszûnése esetén
a megszüntetõ okiratot,

j) feladat átadás-átvétel következtében
ja) az átvevõ írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan,

hogy nem tudja vagy nem kívánja a létszámcsökkentési
döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztat-
ni, vagy

jb) az átvevõ felajánlását másik munkakörrõl, és
a foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a felajánlott mun-
kakör elutasításáról,

k) azoknál a foglalkoztatottaknál, akik esetében
az igénylés benyújtása a felmentési idõ leteltét követõen
kerül sor, csatolni szükséges a tényleges kifizetés igazo-
lásául szolgáló dokumentumokat, valamint a 4. mellék-
let szerinti adatlapot.

(2) Az 1–2. és 4. melléklet szerinti adatlapokat
az igénylõnek az ebr42 információs rendszerben kell
rögzíteni, kitöltést követõen az ebr42 információs rend-
szerbõl kinyomtatni.

(3) Az (1) bekezdés a), b), d), e), f) és h) pontban meg-
határozott dokumentumok igényléshez való csatolása
kötelezõ, ezek hiányában az igénylés nem kerül elbírá-
lásra.

Az igénylésben elismerhetõ kiadások

6. §

(1) Az igénylés keretében a – tényleges létszámcsök-
kentést megvalósító – jogviszony megszüntetése miatt
jogszabályban elõírt kötelezõ mérték szerint megállapított
és kifizetendõ felmentési idõre járó illetmény fele, a végki-
elégítés jogszabály szerinti teljes összege, valamint
mindezek járulékai támogathatók.

(2) Az igénylés szempontjából – a 2. § (1) bekezdésében
foglalt támogatottak körén belül – a létszámcsökkentéssel
érintett

a) öregségi nyugdíjban,
b) elõrehozott öregségi nyugdíjban,
c) csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban,
d) rokkantsági nyugdíjban,
e) baleseti rokkantsági nyugdíjban
részesülõ foglalkoztatottakra benyújtott igénylések is

támogathatók.
(3) Az öregségi nyugdíjban, a csökkentett összegû elõ-

rehozott öregségi nyugdíjban, a rokkantsági nyugdíjban,
valamint a baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõk ese-
tében a felmentési idõre járó illetmény fele, valamint ezen
összeg járulékai támogatható.

(4) Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak eseté-
ben vizsgálandó, hogy az érintett – közszolgálati jogviszo-
nyának utolsó napjáig – részesül-e a nyugellátásban vagy
annak megállapítását kérte-e. Ha a foglalkoztatott csak jo-
gosult, de nem részesül nyugellátásban, az igénylõ által
jogszabály szerint kifizetendõ felmentési idõre járó illet-
mény fele, a végkielégítés teljes összege, valamint ezen
összegek járulékai (az öregségi vagy a korkedvezményes
nyugdíj elõtt öt évvel állók esetében az emelt összegû vég-
kielégítés) kerülnek támogatásra. Ebben az esetben
az ebr42 információs rendszerben szükséges rögzíteni
az 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott táblázat
megfelelõ adatait is, továbbá az emelt összegû
végkielégítésre jogosultak esetében az 5. § (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott nyilatkozat csatolása is
szükséges.

Az igénylések elbírálásának folyamata

7. §

(1) Az igényléseket a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) két – egy
eredeti és egy hiteles másolati – példányban kell benyújta-
ni a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú melléklet 7. pontjában foglaltak szerinti
határidõkig. A határidõn túl benyújtott igényléseket
az Igazgatóság nem továbbítja a helyi önkormányzatokért
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felelõs miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továb-
biakban: minisztérium).

(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját
nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabály-
szerûségi szempontból megvizsgálja az igénylést, és szük-
ség esetén, jogszabályban meghatározott rövid határidõ
kitûzésével hiánypótlásra, módosításra hívja fel az igény-
lõt. Ha az igénylõ a felhívásnak a kitûzött határidõig nem
tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazga-
tóság az igénylést nem továbbítja a minisztériumba, és
errõl értesíti az igénylõt.

(3) Az Igazgatóság az igényléseket papír alapon egy
eredeti példányban részletes véleményének egyidejû csa-
tolásával küldi meg a minisztérium részére. Ha a miniszté-
rium az igénylések vizsgálata során további tájékoztatást,
illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek,
ezeket az igénylõk – külön felhívásra – kötelesek részére
teljesíteni.

8. §

(1) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter az igé-
nyek elbírálására és a támogatással kapcsolatos döntés
meghozatalára Bíráló Bizottságot hoz létre, amelybe a he-
lyi önkormányzatokért felelõs miniszter két fõt, az állam-
háztartásért felelõs miniszter, az oktatásért felelõs minisz-
ter, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter
egy-egy fõt delegál.

(2) Az igényléseket a Bíráló Bizottság az I. ütemben
2010. június 24-éig, a II. ütemben 2010. szeptember
23-áig, a III. ütemben 2010. november 30-áig bírálja el.

A támogatás folyósítására, felhasználására vonatkozó
szabályok

9. §

(1) A Bíráló Bizottság döntését követõen az igénylõk
részére megítélt támogatások folyósítása az alábbiak
szerint történik:

a) az igénylõnél a 2. § (2)–(3) bekezdése szerint, vala-
mint 2010. évben jelentkezõ, a jogszabály által kötelezõen
kifizetendõ felmentési és végkielégítési kötelezettség tá-
mogatása a 2010. évben – a költségvetési törvény 51. §
(2) bekezdése alapján – a Bíráló Bizottság döntését követõ
hónap nettó finanszírozása keretében,

b) az igénylõnél a 2011. évben jelentkezõ, jogszabály
által kötelezõen kifizetendõ felmentési idõre járó illet-
ménnyel és végkielégítéssel kapcsolatos kötelezettség tá-
mogatása a felmentési idõ leteltét követõen, a kifizetés
igazolásául szolgáló dokumentumokkal együtt – a 2011.
évben esedékes, tényleges kifizetést igazoló, a 3. melléklet
szerinti táblázat ebr42 rendszerben történõ kitöltése
szerint – külön jogszabály alapján.

(2) A 2011. évre áthúzódó felmentési illetménnyel kap-
csolatos kifizetési kötelezettség támogatása csak az igény-
lésekbe beállított hónapszámnak megfelelõen
finanszírozható.

10. §

(1) Ha az igénylõ a támogatásról szóló döntést követõ öt
éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére
visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és azt
az igénylõ számára kötelezõen ellátandó többletfeladatok
nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére
jóváhagyott támogatásról

a) a 2010. évben köteles haladéktalanul lemondani, és
errõl az Igazgatóságon keresztül a minisztériumot
tájékoztatni,

b) 2010. évet követõen köteles haladéktalanul lemonda-
ni, és a már megkapott támogatást visszafizetni.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatot-
taknál fennállnak a Kjt. 37. § (12) bekezdésében meghatá-
rozott körülmények, az igénylõ az e foglalkoztatottak után
jóváhagyott támogatás azon részérõl köteles haladéktala-
nul lemondani, amellyel összefüggésben 2010. évben nem
keletkezik tényleges kifizetési kötelezettsége. Ebben
az esetben a 2010. évi utolsó nettó finanszírozást megelõ-
zõ lemondásból adódó visszafizetési kötelezettség nem
minõsül az államháztartásról szóló törvény szerinti jogta-
lan igénybevételnek. A 2010. évi utolsó nettó finanszíro-
zást követõen keletkezett visszafizetési kötelezettségét
az igénylõ a 2010. évi zárszámadás keretében köteles
rendezni, és errõl az Igazgatóságon keresztül
a minisztériumot tájékoztatni.

(3) A jogtalanul igénybe vett összeg után az igénylõ ka-
matot fizet a jogtalan igénybevétel napjától – az (1) bekez-
dés szerinti esetekben a támogatásról való lemondás elmu-
lasztásának napjától – a visszafizetés napjáig.

A támogatás elszámolására vonatkozó szabályok

11. §

(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás 2010. év-
ben esedékes, a foglalkoztatott részére történõ tényleges
kifizetésérõl az igénylõ külön elszámolás keretében,
a tényleges kifizetést követõen köteles a 4. melléklet sze-
rint – elektronikus úton az ebr42 rendszerben is –
az Igazgatóság felé elszámolni. Az elszámolás személyen-
ként történik, a személyenként felmerülõ eltérések nem
összevonhatók.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján elkészített elszámolás so-
rán az adott személy esetében a folyósított támogatási
összeg

a) kisebb, mint a tényleges kifizetés, akkor a különbözet
nem igényelhetõ meg,
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1.szám
ú

m
ellékleta

4/2010.(I.26.)
Ö

M
rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

döntés száma** fő száma**
csökkentéssel 

érintett fő
száma**

növekedés-
sel érintett 

fő
döntés száma** fő száma**

csökkentéssel 
érintett fő

száma**
növekedéssel 

érintett fő

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Az esetleges 
létszámnövekedés 
indokolása***:

Dátum:

***  Az indokolás rövid leírása e táblázatban a létszámnövekedés okaként megjelölt pontos jogszabályi hivatkozással.

** A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY) (Költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. Az igényléshez kötelező becsatolni ezen hivatkozott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait.
* Azon intézményeket szükséges feltüntetni ahol év közben létszámváltozás volt, a megfelelő évek adatainak feltüntetése mellett

P. H.

..............................................................................                                                                     …………………………………………………………………
polgármester/elnökjegyző/munkaszervezet vezetője                                                                

Igénylő intézményi szintű 
összesített létszáma:

Az igénylő összesített létszáma:

Létszámcsökkentési döntés
Az esetleges 

létszámnövekedést 
eredményező döntés

Létszám-
csökkentést/ 
növekedést 

követően 
kialakult 

létszámadatok
(fő)

Létszám-
csökkenés/ 
növekedés 
összesen

(fő)

Közoktatási 
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Ágazat 
megnevezése

Az igényléssel érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Sorszám Intézmény*

Létszámcsökkentést érintő év 
nyitó adata

Jelen igénylésben 
szereplő, létszám-

csökentéssel 
érintettek száma

(fő)

Létszám-csökkenés/ 
növekedés összesen

(fő)

Jelen igénylésben 
szereplő, 

létszámcsökentéssel 
érintettek száma

(fő)

2010. év2009. év

Létszámcsökkentést érintő év nyitó adata Létszámcsökkentési döntés
Az esetleges létszámnövekedést 

eredményező döntés
Létszám-

csökkentést/ 
növekedést 

követően kialakult 
létszámadatok

(fő)
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

Felmen-
tési 

illetmény 
hónap 
száma

Végkielé-
gítés 

hónap 
száma

2011. évre 
áthúzódó 

felmentési 
illetmény 

hónap 
száma

2011. évre 
áthúzódó 

felmentési 
időre járó 
illetmény

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Dátum:

                     polgármester/elnök

Öregségi 
nyugdíj 

megálla-
pításának 
időpontja

2011. 
évre 

áthúzódó 
járulékok

2011. 
évre 

áthúzódó 
összesen

Felmentéssel, illetve 
rendes felmondással 

megvalósuló

Tárgyévi 
igény 

összesen

Végki-
elégítés 
összege

2011. 
évre 

áthúzódó 
vég-

kielégítés

….................................................................................                       …………………………………………………………………

P. H.

Intézmény 
neve

Intézmény 
székhelyé-
nek címe

Közoktatási 
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Ágazat 
megne-
vezése

Születési 
idő

Összesen:

jegyző/munkaszervezet vezetője

Felmentés 
vagy 

rendes 
felmon-

dás 
alapjául 
szolgáló 

évek 
száma

Előre-
hozott 

öregségi 
nyugdíj 

folyósítá-
sána 

kezdete

2010. évi adatok
Felmentéssel, illetve 
rendes felmondással 

megvalósuló

Felmentési 
időre járó 
illetmény

Végkielé-
gítés 

alapjául 
szolgáló 

évek 
száma

Nyugdíja-
zásra 

vonatkoz
ó adatok

Járulé-
kok

Igényelt 
támo-
gatás 

összesen 

Jogviszony 
utolsó 
napja

Az igényléssel érintett közoktatási intézmények foglalkoztatottankénti adatai

2011. évi adatok

Foglalkoz-
tatott 

előneve

Foglalkoz-
tatott 
neve

Munka-
kör

Jogállás

Öregségi 
nyugdíj 

folyósítá-
sának 

kezdete

Előre-
hozott 

öregségi 
nyugdíj 

megálla-
pításá-

nak idő-
pontja
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó áthúzódó 
illetmény

Végkielégítés

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

Dátum:

polgármester/elnök jegyző/munkaszervezet vezetője

* Ezt a táblát a 2011. évben, a kifizetési kötelezettség keletkezését követően a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén keresztül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére szükséges megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok 
egyidejű csatolásával

P. H.

..............................................................................       ……………………………………………………….

Ágazat 
megnevezése

Foglalkoztatott 
neve

Születési ideje
Jogviszony utolsó 

napja

Felmentés vagy 
rendes 

felmondás

Összesen:

Járulékok
Összesen

(13+14+15)
alapjául szolgáló évek száma

hónap száma

2011. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla*

Sorszám Intézmény neve
Intézmény 

székhelyének címe

Közoktatási 
intézmény esetén 

OM azonosító

Végkielégítés
2011. évben keletkezett tényleges kifizetési kötelezettség

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló 
megszűnés esetén

Felmentési időre 
járó áthúzódó 

illetmény 
összege

Végkielégítési 
összege
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó 
illetmény

Végkielégítés

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

Dátum:

2010. évi tényleges kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla a személyenkénti elszámoláshoz*

Intézmény 
neve

Intézmény címe
Közoktatási 

intézmény esetén 
OM azonosító

2010. évben keletkezett tényleges kifizetés

Felmentési időre 
járó illetmény 

összege

Végkielégítési 
összege

Járulék
Eltérés (+/-)

(18-17. 
oszlop)**

Összesen
(14+15+16)

Végkielégítés

Sorszám
Ágazat 

megnevezése

alapjául szolgáló évek száma
hónap száma

A Bizottság 
által megítélt, 
és folyósított 
támogatási 

összeg

Felmentéssel, illetve rendes felmondással 
megvalósuló megszűnés esetén

P. H.

Összesen:

Létszámcsökkentési 
igénylés üteme

Foglalkoztatott neve Születési ideje
Jogviszony utolsó 

napja

Felmentés vagy 
rendes 

felmondás

.............................................................................................................                                                                                                                                                          ………………………………………………………………………
                                                jegyző/munkaszervezet vezetője                                                                                                               polgármester / elnök

* Ezt a táblát az igénylő az év végi elszámolás keretében köteles a 2010. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történő tényleges kifizetéséről a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával.
** Ha a folyósított támogatási összeg kisebb a ténylegesen kifizetett összegnél, akkor a különbözet nem igényelhető meg. Ha a folyósított támogatási összeg nagyobb a ténylegesen kifizetett összegnél, akkor a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

Évek 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Igénylő összesített létszáma

Az év végi adatközlések során az adott év december 31-ei állapotnak megfelelő adat töltendő

Dátum:

................................................................
 jegyző/munkaszervezet vezetője                                                                  polgármester/elnök

…………………………….

Igénylő összesített létszámának alakulását bemutató adatlap

P. H.



Az önkormányzati miniszter 5/2010. (I. 28.)
ÖM rendelete

a belterületi belvízrendezési célok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,

elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 20. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter
véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költség-
vetési törvény) 5. számú melléklet 20. pontjában meghatá-
rozott támogatás a költségvetési törvényben rögzített felté-
teleknek megfelelõ városi önkormányzatok egyes belterü-
leti belvízrendezési céljainak támogatására szolgál.

(2) A költségvetési törvény 5. számú melléklet 20. pont-
ja szerinti 2010. évi ötven millió forint elõirányzaton túl
a 2011. évre 3000 millió forintig vállalható kötelezettség.

2. §

(1) Az igénylés benyújtására jogosult önkormányzatok
listáját e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(2) Támogatás a következõ belterületi belvízrendezési
célok megvalósításához igényelhetõ:

a) a településeket (belterületeket) veszélyeztetõ csapa-
dék károkozás nélküli elvezetéséhez szükséges vízelveze-
tõ hálózati rendszer kiépítése;

b) a településeket érintõ helyi vízrendezési-vízkárelhá-
rítási mûvek, vízfolyások, csatornák, övárkok, körgátak,
záportározók, terelõmûvek, közcélú árkok, kapcsolódó
mûtárgyak fejlesztése, felújítása;

c) a különbözõ okok folytán károsan megemelkedett
belterületi talajvizek szabályozása érdekében elvégzendõ
mûszaki beavatkozások;

d) a külterületi vizek ellen a települések védelmét szol-
gáló fejlesztések.

(3) A támogatással megvalósítandó (2) bekezdés szerin-
ti célokhoz uniós támogatás nem vehetõ igénybe.

(4) A pályázó önkormányzatnak a beruházási összkölt-
ség legalább tíz százalékának megfelelõ saját forrást kell
vállalnia.

(5) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, maximális összege négyszáz millió forint, amelybõl
a 2010. évre igényelhetõ támogatás összege legfeljebb
ötmillió forint.

Pályázati rendszer

3. §

(1) Az önkormányzatok pályázataikat – papír alapon
egy eredeti és két másolati példányban – a Magyar Állam-
kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság) 2010. február 15-éig nyújthatják be.
A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az e rendelet 2. mellékletét képezõ, az ebr42 informá-

ciós rendszerben (http://ebr42.otm.gov.hu) elektronikusan
pontosan és hiánytalanul kitöltött és e rendszerbõl ki-
nyomtatott pályázati adatlapot;

b) a saját forrás vállalását tanúsító, hitelesített képvise-
lõ-testületi határozat kivonatát, vagy a képviselõ-testület
önkormányzati költségvetési rendeletbe foglalt felhatal-
mazása alapján a polgármester nyilatkozatát;

c) a megvalósítani kívánt beruházással kapcsolatos rö-
vid koncepciót, amely tartalmazza a ca)–ci) pontok szerin-
ti információt:

ca) a tervezett beruházás szükségességének bemutatá-
sát,

cb) a tervezett beruházás mennyiben szolgálja a vízká-
rok megelõzését, mérséklését,

cc) azt, hogy a megfelelõ befogadó rendelkezésre áll-e,
cd) a tervezett beruházás hogyan kapcsolódik a hatályos

településrendezési eszközökhöz,
ce) azt, hogy a külterületrõl érkezõ, belterületre veszé-

lyes víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szük-
séges létesítmények és záportározók valósulnak-e meg,

cf) helyi vízkár-események elõfordulásának gyakorisá-
ga és mértéke,

cg) a beavatkozás kiemelt vízminõség-védelmi terüle-
ten valósul-e meg,

ch) azt, hogy a beruházás a Vásárhelyi Terv Továbbfej-
lesztése program hatásterületén valósul-e meg,

ci) azt, hogy a turizmus fejlesztését a beruházás pozití-
van befolyásolja-e;

d) a tervezett beruházás mûszaki tartalmát bemutató do-
kumentumot, amelynek tartalmaznia kell:

da) mûszaki leírást a beruházásról, létesítményekrõl,
db) részletes költségszámítást,
dc) helyszínrajzot (az engedélyezõ hatóság hitelesítésé-

vel),
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dd) hossz-szelvény(eke)t, fontosabb mûtárgy(ak) doku-
mentumait;

e) a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóság

ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségessé-
gérõl,

eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról;
f) a beruházással kapcsolatos vízjogi létesítési

engedélyt.
(3) A pályázat befogadható és elbírálható akkor is, ha

a pályázó önkormányzat a (2) bekezdés f) pontja szerinti
vízjogi létesítési engedéllyel a pályázat benyújtásakor nem
rendelkezik. Ebben az esetben a támogatási megállapodás
megkötésének határidejéig kell a vízjogi létesítési enge-
délyt benyújtani a helyi önkormányzatokért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban:
minisztérium). A vízjogi létesítési engedély hiányában
a támogatási megállapodás nem köthetõ meg.

(4) Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázat szabálysze-
rûségét és szükség esetén hiánypótlásra, módosításra hívja
fel az önkormányzatot. Hiánypótlásra a hiánypótlási fel-
szólítás kézhezvételétõl számított három munkanapon
belül van lehetõség.

(5) Amennyiben az önkormányzat a (4) bekezdés sze-
rinti felhívásnak határidõben nem tesz eleget, vagy nem
megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási
igényt nem továbbítja a minisztériumnak és errõl értesíti
a pályázót.

(6) Az Igazgatóság a pályázatokat – az (5) bekezdés sze-
rinti eset kivételével – papír alapon egy eredeti és egy má-
solati példányban legkésõbb 2010. február 26-áig továb-
bítja a minisztérium részére.

4. §

(1) A minisztérium a beérkezett pályázatok egy másola-
ti példányát a beérkezést követõ munkanapon megküldi
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továb-
biakban: KvVM) részére szakmai vélemény kérése céljá-
ból.

(2) A KvVM legkésõbb 2010. március 10-éig megküldi
a minisztérium részére a pályázatokról szóló szakmai véle-
ményét és támogatási javaslatát.

(3) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a pályázatokról – a KvVM
szakmai javaslatának figyelembevételével, a támogatási
összeget az 1. § (2) bekezdése alapján a 2010. és a 2011.
évre megbontva – 2010. március 26-áig dönt.

(4) A miniszter – a gazdasági és mûszaki ésszerûség fel-
tételeire figyelemmel, a pályázatban megjelölt célok,
illetve mûszaki tartalom egyidejû csökkentése mellett –
az igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás
megítélésére is jogosult.

(5) A minisztérium a támogatást nyert pályázatok listá-
ját a döntést követõ tíz napon belül a minisztérium honlap-
ján közzéteszi.

Támogatási megállapodás megkötése és a támogatás
folyósítása

5. §

(1) A támogatás folyósításának feltétele a miniszter és
az önkormányzat közötti megállapodás (a továbbiakban:
támogatási megállapodás) megkötése, amely rögzíti a tá-
mogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásá-
nak – a miniszteri döntés alapját képezõ pályázatban
vállalt – feltételeit.

(2) A támogatási megállapodás megkötése a pályáza-
tokra vonatkozó miniszteri döntést követõen legkésõbb
2010. április 9-éig történik meg, amely határidõnek az ön-
kormányzat hibájából történõ elmulasztása jogvesztõ.

6. §

(1) Az önkormányzatnak a beruházás kivitelezõjével
kötött szerzõdést annak megkötését követõ harminc napon
belül, de legkésõbb 2010. december 15-éig meg kell kül-
denie a minisztérium részére.

(2) Amennyiben az önkormányzat a kivitelezõi szerzõ-
dést önhibáján kívül nem köti meg az (1) bekezdés szerinti
legkésõbbi idõpontig, ennek indokolását és igazolását leg-
késõbb 2010. december 15-éig be kell nyújtania a minisz-
térium részére. Az önkormányzatnak ebben az esetben
a kivitelezõi szerzõdést – figyelemmel a 9. § (2) bekezdé-
sére – a 2011. évben utólag, a szerzõdés megkötését
követõ tizenöt napon belül meg kell küldenie
a minisztérium részére.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti határidõk elmulasztása
jogvesztõ.

7. §

(1) A támogatási összeg folyósítása a 2010. évben két
részletben történik:

a) a támogatási megállapodás megkötését követõ tíz na-
pon belül a 2010. évre megállapított támogatás ötven szá-
zalékának megfelelõ elsõ részlet elõlegként kerül
folyósításra;

b) a 2010. évre megállapított támogatás második részle-
tének folyósítása a beruházás kivitelezõjével kötött szer-
zõdés, vagy a 6. § (2) bekezdése szerinti igazolás miniszté-
riumhoz történõ benyújtását követõ tíz napon belül
történik.

(2) Ha a benyújtott kivitelezõi szerzõdésben a beruhá-
zás összköltsége a támogatási megállapodásban szereplõ
beruházási összköltséghez képest alacsonyabb, a tényle-
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ges támogatás összegét a beruházási összköltség
csökkenésével arányosan csökkenteni kell.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a támogatás második
részlete nem lehet több, mint a módosított támogatási meg-
állapodásban szereplõ, a 2010. évre megállapított támoga-
tási összeg és az (1) bekezdés a) pontja alapján folyósított
összeg különbözete.

(4) A támogatási összeg folyósítása a 2011. évben telje-
sítményarányosan – a támogatási megállapodásban rögzí-
tettek szerint – történik.

(5) A támogatást a minisztérium utalványozása alapján
a Magyar Államkincstár folyósítja.

8. §

(1) Amennyiben az önkormányzat a 6. § (2) bekezdése
szerint a kivitelezõi szerzõdést 2010. december 15-e után
köti meg, és abban a beruházás összköltsége a támogatási
megállapodásban szereplõ összeghez képest alacsonyabb,
az önkormányzatnak a beruházási összköltség csökkené-
sével arányos támogatási összeget a kivitelezõi szerzõdés
megkötésétõl számított harminc napon belül – kamattal
növelt összegben – vissza kell fizetnie a központi
költségvetésbe.

(2) Amennyiben az önkormányzat a 6. § (1)–(2) bekez-
dései szerinti 2010. december 15-i határidõt elmulasztja,
a 2010., illetve a 2011. évekre megállapított támogatásra
nem jogosult, és köteles annak elsõ részletét 2010. decem-
ber 31-éig visszafizetni a központi költségvetésbe.

(3) Amennyiben az önkormányzat 2010. december
15-éig csak igazolást nyújt be, és a kivitelezõi szerzõdést
a 2011. évben a 6. § (2) bekezdésben elõírtak szerint nem
nyújtja be a minisztériumhoz, a 2010., illetve a 2011.
évekre megállapított támogatásra nem jogosult, és köteles
a 2010. évben kapott támogatást – kamattal növelt összeg-
ben – visszafizetni a központi költségvetésbe.

9. §

(1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik és
felelõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) A támogatással megvalósuló beruházások befejezé-
sének végsõ határideje 2011. november 30. Az önkor-
mányzat a beruházás elszámolásáról szakmai beszámolót

készít, amelyet – két példányban – 2011. december 31-éig
megküld a minisztérium részére.

10. §

A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fi-
zetni a központi költségvetésbe, ha azt nem a vonatkozó
jogszabályoknak és a támogatási megállapodásban rögzí-
tett feltételeknek megfelelõen használják fel.

11. §

Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról a tárgyévben december 31-i határnappal a min-
denkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles
elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kö-
telezettségvállalással terhelt maradványával legkésõbb
2011. december 31-éig kell elszámolni.

Ellenõrzés

12. §

(1) A támogatás felhasználását a minisztérium, valamint
jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek
ellenõrizhetik.

(2) Az önkormányzat köteles a támogatás felhasználását
elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenõr-
zésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés le-
folytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért do-
kumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint
a helyszíni ellenõrzést lehetõvé tenni.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet az 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti önkormányzatok listája

Megye Település
Tengerszint feletti

átlagmagasság* (méter)
Kistérség

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
mely mellékletében szerepel

Békés Dévaványa 85 Szeghalomi 2. melléklet
Békés Gyomaendrõd 85 Szarvasi 2. melléklet
Békés Szarvas 84 Szarvasi 2. melléklet
Csongrád Csongrád 84 Csongrádi 2. melléklet
Csongrád Makó 85 Makói 2. melléklet
Csongrád Szentes 82 Szentesi 2. melléklet
Csongrád Hódmezõvásárhely 81 Hódmezõvásárhelyi 2. melléklet
Csongrád Mindszent 82 Hódmezõvásárhelyi 2. melléklet
Jász-Nagy-

kun-Szolnok
Mezõtúr 84 Mezõtúri 2. melléklet

Jász-Nagy-
kun-Szolnok

Kunszentmárton 85 Kunszentmártoni 2. melléklet

* A Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és Térképtárának adatai alapján
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2. melléklet az 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

1. Önkormányzat neve:
2. Önkormányzat KSH kódja:
3. Önkormányzat címe:
4. Kapcsolattartó neve:
5. Telefon: Fax: E-mail:
6. A tervezett beruházás(ok) rövid bemutatása

A beruházás(ok) tervezett összköltsége:
Beruházás tervezett kezdési ideje:
Beruházás tervezett befejezési ideje (legfeljebb 2011.

november 30.):

Beruházás tervezett költsége, éves ütemezése és pénzügyi forrásösszetétele:
2010. év (e Ft) 2011. év (e Ft) Összesen (e Ft):

Saját forrás: %
Egyéb forrás: %
Igényelt támogatás: %
Összesen: 100%

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap.

........................................... ........................................
Polgármester (kör)jegyzõ
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A pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati
miniszter 2/2010. (I. 15.) PM–ÖM

együttes rendelete
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi

társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési
kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló
2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet

végrehajtásának elszámolásáról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 28. §-ában ka-
pott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben és az önkor-
mányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörben eljárva a következõket rendeljük
el:

1. §

A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulá-
sok (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok)
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
64. § (7) bekezdése, 64/A. § (4) és (8) bekezdése, valamint
64/B. § (1) bekezdése szerinti elszámolás alapján – vissza-
fizetési kötelezettségeinek, valamint többlettámogatási
jogosultságainak

a) a normatív állami hozzájárulások és normatív része-
sedésû átengedett személyi jövedelemadó, valamint a nor-
matív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a me-
gyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézmé-
nyekben ellátottak után megilletõ személyijövedelem-
adó-részesedés helyi önkormányzatonként és
jogcímenként részletezett elszámolását az 1. és 2.
melléklet,

b) a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását
mérséklõ kiegészítések és beszámítások ténylegesen telje-
sített mutatószámok alapján történõ elszámolását önkor-
mányzatok szerinti részletezésben a 3. számú melléklet,

c) az a) és b) pontok elszámolása alapján, a törvényben
meghatározott mértéket meghaladóan igénybe vett támo-
gatások, illetve kiegészítések utáni kamatfizetési kötele-
zettségeket a 4. melléklet,

d) a központosított elõirányzatok és egyéb kötött fel-
használású támogatások helyi önkormányzatonként és
jogcímenként részletezett elszámolását az 5. melléklet,

e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ tele-
pülési önkormányzatok támogatásának elszámolását a 6.
melléklet,

f) a 2007. december 31-én feladattal terhelt normatív,
kötött felhasználású támogatások és központosított elõ-
irányzatok, valamint egyéb kötött felhasználású támogatá-

sok elõirányzat maradványainak elszámolását a 7. mellék-
let tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba.

Dr. Oszkó Péter s. k., Varga Zoltán s. k.,
pénzügyminiszter önkormányzati miniszter

1–7. számú melléklet a 2/2010. (I.15.) PM–ÖM együttes
rendelethez*

A pénzügyminiszter és az önkormányzati miniszter
6/2010. (I. 28.) PM–ÖM együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2010. évben egyes központi költségvetési

kapcsolatokból megilletõ forrásokról

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 43. §-ának (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában, valamint az önkormányzati minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkö-
rünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

(1) A helyi önkormányzatok, a települési és területi ki-
sebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkor-
mányzatok) számára a Magyar Köztársaság 2010. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiak-
ban: KT) 3. melléklete alapján megállapított normatív hoz-
zájárulásokat és a KT 8. melléklete alapján megilletõ nor-
matív, kötött felhasználású támogatásokat helyi önkor-
mányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet
1. melléklete tartalmazza.

(2) Helyi önkormányzatonként részletezve
a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulások

és normatív, kötött felhasználású támogatások együttes
összegét,
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b) a KT 47. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a települési
önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott sze-
mélyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. mellékletének B)
II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi
jövedelemadó-részesedésének összegét,

c) a KT 4. mellékletének B) III. pontja szerint a települé-
si önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklõ
kiegészítés vagy beszámítás összegét,

d) az a)–c) pontban foglalt források együttes összegét
e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban:

társulások) számára a KT 3. melléklete alapján megállapí-
tott normatív hozzájárulásokat, valamint a társulásokat
a KT 8. melléklete alapján megilletõ normatív, kötött fel-
használású támogatásokat társulásonként részletezve
e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A társulásokat a KT 8. mellékletének III. pontja
alapján megilletõ normatív, kötött felhasználású támoga-
tásokat társulásonként és jogcímenként részletezve e ren-
delet 4. melléklete tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatály-
ba.

Dr. Oszkó Péter s. k., Varga Zoltán s. k.,
pénzügyminiszter önkormányzati miniszter

1–4. melléklet a 6/2010. (I. 28.) PM–ÖM együttes ren-
delethez*

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
6/2010. (I. 14.) NFGM rendelete

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés
b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a nem-
zeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b)–d),

g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) be-
kezdés b) pontja alkalmazásának

a) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
2. § (5) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (1)–(3) bekezdésé-
ben, 7. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség be
nem tartása miatt a 10. § (1) bekezdés b)–d) pontjában és
a 10. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény
alkalmazása,

b) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (6) bekezdés, 46/A. §
(1) bekezdés, 47. § (1) bekezdés c), e)–f) pont és
(2) bekezdés,

c) a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
9. § (4) bekezdés c)–d) pont,

d) a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelé-
nek, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedé-
lyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2)–(3) be-
kezdésében, 8. § (2)–(3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésé-
ben, 10. § (1), (4)–(5), (7) bekezdésében, 11. § (1) és
(3) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében foglaltak be nem
tartása miatt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
tal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vo-
natkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása,

e) a kettõs felhasználású termékek és technológiák kül-
kereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 3/A. § (5) bekezdésé-
ben, 4. § (2) bekezdésében, 4. § (6) bekezdésében, 5. §
(1) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 7. § (4) bekezdé-
sében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében,
13. §-ában, 14. §-ában, 19. § (3) bekezdésében, 21. §-ában
foglaltak be nem tartása miatt a Magyar Kereskedelmi En-
gedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és
alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
e) pontjában meghatározott jogkövetkezmény
alkalmazása,

f) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitele-
sítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló
145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében,
10. § (2) bekezdésében, 11. §-ában meghatározott kötele-
zettség be nem tartása miatt a 12. § (6) bekezdésben meg-
határozott jogkövetkezmény és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és
alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása,
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g) a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes ha-
tósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében, valamint 7. §
(2)–(3) bekezdésében meghatározott kötelezettség be
nem tartása miatt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezé-
si Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalma-
zására vonatkozó részletes szabályokról szóló
262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
e) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalma-
zása,

h) az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.
(X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész 7., 9., 11.,
13., 16., valamint amennyiben a kivitelezési dokumen-
tációtól eltérõ kivitelezés építésügyi vagy építésfel-
ügyeleti hatósági intézkedést von maga után, úgy
a 14. pont,

i) a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabá-
lyairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

ia) 4. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés a)–c) pontjában,
(6) bekezdés d) pontjában, 8. §-ában, 9. § (1) és (3) bekez-
désében, 11. § (1) bekezdésében foglaltak be nem tartása
miatt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
jogkövetkezmény alkalmazása,

ib) 10. §-ában meghatározott jogkövetkezmény alkal-
mazása,

j) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelen-
tése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgál-
tató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rend-
jérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 10. § (2)–(3) bekezdés,

k) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei-
rõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) be-
kezdés, valamint (2) bekezdés b)–d) pont,

l) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hi-
telesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának rész-
letes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rende-
let 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) és (4) bekezdésében,
11. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség be
nem tartása miatt a 12. § (6) bekezdésben meghatározott
jogkövetkezmény és a Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és al-
kalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalma-
zása
esetén van helye.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

3. §

E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során
az e rendelet hatálybalépése elõtt meghozott döntésekre is
alkalmazni kell.

Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter
1/2010. (I. 8.) OKM

rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok

módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
módosításáról*

* A rendelet a 2010. január 8-án megjelent Magyar Közlöny 1. számában
fellelhetõ.

Az oktatási és kulturális miniszter
2/2010. (I. 14.) OKM

rendelete
a muzeális intézmények mûködési engedélyérõl*

* A rendelet a 2010. január 14-én megjelent Magyar Közlöny 2. számában
fellelhetõ.

Az oktatási és kulturális miniszter
3/2010. (I. 14.) OKM

rendelete
az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével

kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól,
továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez

szükséges tárgyi feltételeirõl, valamint a fizetõ
nézõszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM

rendelet módosításáról*

* A rendelet a 2010. január 14-én megjelent Magyar Közlöny 2. számában
fellelhetõ.

Az oktatási és kulturális miniszter
4/2010. (I. 19.) OKM

rendelete
a pedagógiai szakszolgálatokról*

* A rendelet a 2010. január 19-én megjelent Magyar Közlöny 4. számában
fellelhetõ.
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Határozatok

A köztársasági elnök 3/2010. (I. 19.) KE határozata
soron kívüli ülnökválasztásról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi
LXVII. törvény 125. § (2) bekezdése alapján az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Elnökének elõterjesztésére a

Budai Központi Kerületi Bíróság,
Komlói Városi Bíróság,
Szarvasi Városi Bíróság,
Gyulai Munkaügyi Bíróság,
Kazincbarcikai Városi Bíróság,
Szikszói Városi Bíróság,
Püspökladányi Városi Bíróság és a
Budaörsi Városi Bíróság

ülnökeinek megválasztását 2010. február 15. napja és
2010. március 31. napja közé esõ idõtartamra tûzöm ki.

Budapest, 2010. január 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: V-2/05116/2009.

A köztársasági elnök 6/2010. (I. 22.) KE határozata
az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános

választása idõpontjának kitûzésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
jogkörömben – tekintettel az Alkotmány 20. § (1) bekez-
désére, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
4. §-ának (1) bekezdésére és 86/A. §-ának (1) bekezdésére
– az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választá-
sa

elsõ fordulójának idõpontját 2010. április 11. napjára
(vasárnapra),

második fordulójának idõpontját 2010. április 25. nap-
jára (vasárnapra)

tûzöm ki.

Budapest, 2010. január 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: III-1/00282/2010.

Utasítások

Az önkormányzati miniszter 1/2010. (I. 29.) ÖM
utasítása a hivatásos katasztrófavédelmi szervek

személyi állománya által választható természetbeni
juttatások fajtáiról, mértékérõl, a kifizetés rendjérõl

és módjáról szóló 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás
módosításáról

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi ál-
lománya által választható természetbeni juttatások fajtái-
ról, mértékérõl, a kifizetés rendjérõl és módjáról szóló
19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás 5. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„5. A személyi állomány tagját megilletõ választható
természetbeni juttatás éves keretösszege 2010. évben
240 000 Ft/fõ/év, amely tartalmazza a juttatást terhelõ
munkáltató által fizetendõ adó mértékét is.”

2. Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba és
2010. február 2-án hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

V. rész
Közlemények

Az adatvédelmi biztos felhívása a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek

és a közérdekû adatok megismerésére irányuló
elutasított kérelmek bejelentésére

Az adatvédelmi biztos a személyes adatok védelmérõl és a
közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény 13. § (3) és 20. § (9) bekezdésében foglalt kötele-
zettségük teljesítésére felhívja a személyes adatok és a
közérdekû adatok kezelõit.

A 2009. évre vonatkozó összesítést a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmekrõl és a közér-
dekû adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek-
rõl az elutasítás indokának megjelölésével az adatvédelmi
biztosnak 2010. február 15-ig kell megküldeni a
következõ címre:

Adatvédelmi Biztos Irodája
1051 Budapest, Nádor u. 22.
(vagy postacím:
1387 Budapest, Pf. 40.)
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A válaszadási kötelezettség szempontjából személyes
adat iránti kérelem minden, az érintett által benyújtott, sa-
ját adataira vonatkozó betekintési, törlési, helyesbítési ké-
relem.

Közérdekû adat iránti kérelem az állami vagy helyi ön-
kormányzati feladatot, valamint egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévõ, valamint tevékeny-
ségére vonatkozó adatok megismerésére irányuló kérelem.

Az értesítési kötelezettség közérdekû adatok tekinteté-
ben az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, vala-
mint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot el-
látó szervekre vagy személyekre, személyes adatok tekin-
tetében az állami szervek és a magánszféra adatkezelõire
vonatkozik.

Kérem az adatkezelõket, adjanak tájékoztatást a teljesí-
tett kérelmekrõl is.

Dr. Jóri András s. k.,
adatvédelmi biztos

A pénzügyminiszter közleményei a felszámolók
névjegyzékében történt változásokról

I.

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 59. sorszám alatt
nyilvántartott MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörû-
en Mûködõ Részvénytársaságnál szakirányú szakképzett-
séggel rendelkezõk közül az alábbi személyt törölte,
illetve az alábbi személyt jegyezte be:

Törölve:
Jogász: dr. Román Eszter
Lakóhely: 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 21. 3/9.

Bejegyezve:
Jogász: dr. Dienes Tamás Dezsõ
Lakóhely: 2010 Dunakeszi, Karinthy Frigyes u. 3.

II.

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 75. sorszám alatt

nyilvántartott TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Ta-
nácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(Cg.: 01-10-045659) fióktelepét törölte a nyilvántartásból,
illetve az alábbi új fióktelepét jegyezte be a névjegyzékbe:

Törölve:
Fióktelep: 4024 Debrecen, Csapó u. 55. fszt. 4.

Bejegyezve:
Fióktelep: 4032 Debrecen, Akadémia u. 102. fszt. 2.

III.

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 77. sorszám alatt
nyilvántartott VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-044074)
alábbi fióktelepét törölte a nyilvántartásból, illetve alábbi
fióktelepét, továbbá ügyvezetõit jegyezte be a névjegyzék-
be:

Törölve:
Fióktelep: 6000 Kecskemét, Futár u. 33.

Bejegyezve:
Fióktelep: 6000 Kecskemét, Dráva u. 9.

Bejegyezve:
A felszámoló ügyvezetõje
Ügyvezetõ: Horánszky Árpád
Lakóhely: 3535 Miskolc, Sas u. 2.
Ügyvezetõ: Veres-Bocskay Katalin
Lakóhely: 8196 Litér, Fûzfa u. 2.

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1/2010.
(I. 22.) KSH közleménye 3. számú kiegészítés

a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.)
KSH közleményhez

Az Országgyûlés 2008. évi LVII. törvénnyel módosítot-
ta a 2000. évi CXII. törvényt, mely alapján a Balaton ki-
emelt üdülõkörzetbe tartozó települések köre megvál-
tozott.

Fentiek alapján a „Területi számjelrendszer 2008” c. ki-
advány adatai a jelen közlemény melléklete szerint
módosulnak.

Dr. Belyó Pál s. k.,
a KSH elnöke
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Melléklet az 1/2010. (I. 22.) KSH közleményhez

Település-
azonosító
törzsszám

Helységnév
Területi

jelzõszám
Jogállás

2005
Kistérségi

kód
Statisztikai
nagyrégió

Régió
kód

Agglo-
meráció
kódja

Körjegyzõ-
ségi kód

Mezõg.
tájkörzet

Szõlõ
termõtáj

‘09

Borvidék
‘09

Vállal-
kozási
övezet
kódja

Idegen-
forgalmi

régió
kódja

Üdülõ-
körzeti

kód

Világ-
örökségi
helyszín

kódja

Nemzeti
park
kódja

Gyógy-
turizmus

kódja

NUTS-
kód

0608 0 Ádánd 1400 4 2 42 4408 0 2 4 9999 1 06080 415 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU23208

1992 9 Bókaháza 2000 4 2 42 5001 0 2 3 9999 3 17400 743 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU22301

0613 2 Csapi 2000 4 2 42 5004 0 2 3 9999 3 14979 743 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU22304

2877 8 Dióskál 2000 4 2 42 5008 0 2 3 9999 2 28778 743 3 21 99 07 03 99 99 9999 HU22308

2426 2 Egeraracsa 2000 4 2 42 5008 0 2 3 9999 3 28778 743 3 21 99 07 03 99 99 9999 HU22308

1576 9 Esztergályhorváti 2000 4 2 42 5001 0 2 3 9999 3 17400 743 3 99 99 07 03 99 02 9999 HU22301

2003 9 Gétye 2000 4 2 42 5001 0 2 3 9999 3 17400 743 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU22301

2906 3 Nagyberény 1400 4 2 42 4408 0 2 4 9999 1 29063 415 3 99 99 07 03 99 99 2010 HU23208

0320 3 Nyim 1400 4 2 42 4408 0 2 4 9999 3 14942 415 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU23208

0412 7 Som 1400 4 2 42 4408 0 2 4 9999 3 14942 415 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU23208

1740 0 Zalaapáti 2000 4 2 42 5001 0 2 3 9999 2 17400 743 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU22301

0400 2 Zalacsány 2000 4 2 42 5006 0 2 3 9999 2 04002 634 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU22306

1034 8 Zalakomár 2000 4 2 42 5009 0 2 3 9999 1 10348 743 3 99 99 07 03 99 02 9999 HU22309

1309 1 Zalaszentmárton 2000 4 2 42 5008 0 2 3 9999 3 28778 743 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU22308

0938 0 Zalaújlak 2000 4 2 42 5009 0 2 3 9999 3 14979 743 3 99 99 07 03 99 99 9999 HU22309

388
B

E
L

Ü
G

Y
I

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
3.szám



A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának
közzétételei

Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási
szakértõk adatainak közzététele

1. Név: Erdõsi Péter Máté
Elérhetõség: 2040 Budaörs, Nádasdûlõ sétány 9.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 7896-1/2002.
Engedély érvényességi ideje: 2012. július 20-ig

2. Név: dr. Balázs István
Elérhetõség: 1046 Budapest, Böröndös u. 30. VII. 19.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 9259-1/2002.
Engedély érvényességi ideje: 2012. június 28-ig

3. Név: dr. Kenyeres Sándor
Elérhetõség: 1012 Budapest, Pálya u. 4–6.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 12686-1/2002.
Engedély érvényességi ideje: 2012. október 9-ig

4. Név: Gerencsér András
Elérhetõség: 1124 Budapest, Fodor u. 99/C
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 16080-1/2002.
Engedély érvényességi ideje: 2012. november 28-ig

5. Név: dr. Molnár Bálint
Elérhetõség: 2071 Páty, Mocsai Gyula u. 15.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 16046-1/2002.
Engedély érvényességi ideje: 2012. november 27-ig

6. Név: dr. Szenes Katalin
Elérhetõség: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 39. III. em. 11.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 3029-1/2003
Engedély érvényességi ideje: 2013. április 9-ig

7. Név: Szungyi László
Elérhetõség: 2112. Veresegyház, Pázmány u. 1.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 7003-2/2003.
Engedély érvényességi ideje: 2013. június 9-ig

8. Név: dr. Nagy Antal
Elérhetõség: 2011 Budakalász, Kálvária út 1.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 5567-2/2005.
Engedély érvényességi ideje: 2010. március 10-ig

9. Név: dr. Ködmön József
Elérhetõség: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 47. fszt. 8.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 7832-2/2005.
Engedély érvényességi ideje: 2010. április 20-ig

10. Név: Bartók Sándor
Elérhetõség: 1121 Budapest, Árnyas út 40.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 8886-2/2006.
Engedély érvényességi ideje: 2011. május 8-ig

11. Név: dr. Berta István Zsolt
Elérhetõség: 1111 Budapest, Egry József u. 19–21.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 7080-3/2007.
Engedély érvényességi ideje: 2012. február 2-ig

12. Név: Szabóné Endrõdi Csilla Éva
Elérhetõség: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13–15.
II. ép. V/176.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 7865-3/2007.
Engedély érvényességi ideje: 2012. február 3-ig

13. Név: Kõvári Ferenc
Elérhetõség: 2119 Pécel, Reményik Sándor u. 24.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 28955-3/2007.
Engedély érvényességi ideje: 2012. augusztus 30-ig

14. Név: Szekeres Balázs
Elérhetõség: 1214 Budapest, Nyírfa utca 3/C
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 29714-3/2007.
Engedély érvényességi ideje: 2012. szeptember 10-ig

15. Név: dr. Bognár Gábor
Elérhetõség: 1031 Budapest, Reviczky ezredes u. 14. I/1.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 6502-3/2008.
Engedély érvényességi ideje: 2013. január 31-ig
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16. Név: dr. Szabó István
Elérhetõség: 1125 Budapest, Nógrádi u. 10.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 6511-3/2008.
Engedély érvényességi ideje: 2013. január 31-ig

17. Név: Papp Pál
Elérhetõség: 1163 Budapest, Lõcs u. 6.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 6494-3/2008.
Engedély érvényességi ideje: 2013. január 31-ig

18. Név: Kovács Árpád
Elérhetõség: 1116 Budapest, Dália utca 13.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 8775-3/2008.
Engedély érvényességi ideje: 2013. február 8-ig

19. Név: Krasznay Csaba
Elérhetõség: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 2.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 16203-3/2008.
Engedély érvényességi ideje: 2013. április 11-ig

20. Név: dr. Nyíry Géza
Elérhetõség: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 46/B
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 21744-4/2008.
Engedély érvényességi ideje: 2013. július 4-ig

21. Név: Juhász Ágnes
Elérhetõség: 1162 Budapest, Margitháza u. 1.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 17887-5/2008.
Engedély érvényességi ideje: 2013. június 3-ig

22. Név: Polyák Ferenc
Elérhetõség: 1162 Budapest, Margitháza u. 1.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ
Engedély száma: 17894-5/2008.
Engedély érvényességi ideje: 2013. június 3-ig

23. Név: Rózsahegyi Zsolt
Elérhetõség: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.
Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ

Engedély száma: 33562-3/2008.

Engedély érvényességi ideje: 2013. október 14-ig

24. Név: Cséplõ László

Elérhetõség: 1034 Budapest, Tímár utca 22. 2. em. 21.

Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ

Engedély száma: 33561-3/2008.

Engedély érvényességi ideje: 2013. október 14-ig

25. Név: Tóth Elemér Ernõ

Elérhetõség: 1162 Budapest, Párta u. 24.

Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ

Engedély száma: 39409-3/2008.

Engedély érvényességi ideje: 2013. december 9-ig

26. Név: Farkas Gábor

Elérhetõség: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 78

Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ

Engedély száma: 16145-2/2004.

Engedély érvényességi ideje: 2014. december 15-ig

27. Név: Endrõdi Zsolt Attila

Elérhetõség: 2481 Velence, Csemete utca 2.

Szakterület: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgálta-
tási szakértõ

Engedély száma: 16146-2/2004.

Engedély érvényességi ideje: 2014. december 15-ig

Budapest, 2010. január 12.

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

Bogosné dr. Csányi Tímea budapesti VI. és VII. kerületi
ügyészségi ügyész elveszített 010821, dr. Berta Éva bajai
városi ügyészségi ügyész eltulajdonított 011322, Krohn
Gizella katonai fõügyészségi tisztviselõ elveszített
110050, valamint Kalocsai Pál fõvárosi fõügyészségi fizi-
kai alkalmazott 130054 sorszámú szolgálati igazolványát
a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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VI. rész
Pályázati felhívások

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
a Badacsonytomaj Városi Hivatásos

Önkormányzati Tûzoltóság
tûzoltó parancsnoki beosztásának betöltésére

A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, 8258 Ba-
dacsonytomaj, Fõ u. 2. Szolgálati hely címe: 8258 Bada-
csonytomaj, Fõ u. 62.

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi, vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú

tûzoltó szakmai képesítés, továbbá a rendészeti szak-
vizsga megléte vagy határidõre történõ elvégzésének
vállalása,

– tûzmegelõzési vagy tûzoltási területen szerzett 5 éves
tûzoltó szakmai gyakorlat,

– hivatásos tûzoltó tiszti állomány viszony,
– az állományilletékes parancsnoki beosztásba történõ

kinevezéshez szükséges – az 57/2009. (X. 30.)
IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet szerint értendõ –
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság megléte,

– kinevezése esetén a jogszabályban elõírtak szerinti
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése,

– hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zéshez,

– érvényes „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a tûzoltóság mûködési- és illetékességi területének is-

merete,
– vezetõi (osztályvezetõi), vagy szolgálatparancsnoki

gyakorlat, vonulós egységgel rendelkezõ hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóságnál,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a többször
módosított 1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) és végrehajtási ren-
deletei alapján történik.

A beosztással járó feladatok rövid leírása: az önállóan
mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság mûköd-
tetésével, vezetésével, irányításával kapcsolatos vezetõi
feladatok végzése. Illetékességi terültre kiterjedõen a
tûzmegelõzés, tûzvizsgálat, tûzvédelemi ellenõrzés,
szakhatósági tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-
tok másolatát,

– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-
mai programot,

– 5 év tûzoltó szakmai gyakorlat igazolását,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalásáról,
– rendészeti végzettség hiányában nyilatkozatot a ren-

dészeti szakvizsga elõírt határidõre történõ megszerzésé-
rõl,

– nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenõrzéshez törté-
nõ hozzájáruláshoz,

– érvényes egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot
igazoló okirat másolatát.

A parancsnoki beosztás betöltésének ideje: 2010. május
01. A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtásának ideje, helye: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap, Badacsonyto-
maj város polgármestere címére zár borítékban, cím: 8258
Badacsonytomaj, Fõ u. 2. A borítékra rá kell írni: „Pályá-
zat tûzoltó-parancsnoki beosztásra”.

Az elbírálás várható idõpontja: a beérkezett pályázato-
kat bírálóbizottság értékeli és a pályázók személyes meg-
hallgatását követõen tesz javaslatot a kinevezésre. A pá-
lyázatok elbírálásáról, a pályázati határidõ lejártát követõ
elsõ rendes képviselõ-testületi ülésén Badacsonytomaj vá-
ros képviselõ testülete dönt.

A pályázat elbírálásának eredményérõl való tájékozta-
tás: minden pályázó írásban értesítést kap az elbírálást kö-
vetõ 15 napon belül.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad: dr. Ge-
lencsér Ottó, Badacsonytomaj város jegyzõje, tel:
(87)571-270.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) be-
kezdésében foglaltak alapján pályázatot ír ki Pápa Város
Polgármesteri Hivatalánál aljegyzõi munkakör betöltésé-
re.

Ellátandó feladatok: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. §-ában meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi

végzettség, jogi szakvizsga,
– legalább tíz év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási versenyvizsga,
– magyar állampolgárság,
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– büntetlen elõélet.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó munkakör betöltésével, kapcsolatos szak-

mai elképzeléseit.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
és a helyi rendelet alapján.

Egyéb juttatások: cafetériajuttatások, valamint a helyi
rendelet alapján biztosított egyéb juttatások.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.
A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtási határide-

jének lejártát követõ ülésen dönt a képviselõ-testület.
Az állás az elbírálást követõen betölthetõ.
Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint a va-

gyonnyilatkozat-tétel.
A pályázatot Pápa Város Önkormányzatának polgár-

mesteréhez kell benyújtani. Cím: 8500 Pápa, Fõ u. 12. Te-
lefon: 06 (89) 515-018. Fax: 06 (89) 515-083.
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