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Utasítások

A miniszterelnök kabinetfőnökének 2/2018. (VII. 24.) MK utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos
állami feladatok koordinációjára 2018. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra dr. Guller Zoltánt
miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos feladatkörében gondoskodik különösen
a)
az egyes turisztikai térségek fejlesztése érdekében szükséges kormányzati feladatok összehangolásáról,
b)
az egyes turisztikai térségek fejlesztési forrásainak hatékony felhasználásához szükséges koordinációs feladatok
ellátásáról,
c)
a kormányzati, valamint a civil és a szakmai szervezetekkel, továbbá az önkormányzatokkal való együttműködés
kialakításáról,
d)
a turizmus fejlesztésében érintett hazai és külföldi vállalkozásokkal, gazdasági szereplőkkel való kapcsolattartás
megszervezéséről,
e)
a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 megvalósításához kapcsolódó nyomonkövetési feladatok
koordinációjáról, a megvalósításban érintett szereplőkkel való kapcsolattartásról.
3. §

(1) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra
és kormányrendeletben meghatározott juttatásra nem jogosult.
(2) A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (8) bekezdése alapján tevékenysége ellátásában a Miniszterelnöki Kabinetiroda
Biztosi Titkársági Főosztályán működő három fős titkárság segíti.

4. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
5. §		
A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 28/2017. (XI. 6.) NFM utasítás hatályát veszti.

		

Rogán Antal s. k.,

		

miniszterelnök kabinetfőnöke
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A miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2018. (VII. 24.) MK utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Konzultációs Központ feladatainak
megszervezése és ellátása érdekében 2018. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra
dr. Molnár Balázst miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos a Nemzeti Konzultációs Központ feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során
a)
gondoskodik a nemzeti konzultációk előkészítésével kapcsolatos feladatok összehangolásáról,
b)
gondoskodik a nemzeti konzultációk lebonyolításával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáról,
c)
gondoskodik a nemzeti konzultációk lebonyolításában részt vevő állami szervezetekkel történő
kapcsolattartásról,
d)
közreműködik a Nemzeti Konzultációs Központ tájékoztató tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásában.
3. §

(1) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásra
jogosult.
(2) A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (8) bekezdése alapján tevékenysége ellátásában a Miniszterelnöki Kabinetiroda
Biztosi Titkársági Főosztályán működő egy fős titkárság segíti.

4. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Rogán Antal s. k.,

		

miniszterelnök kabinetfőnöke
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Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 17/2018. (VII. 24.) KKM közleménye
a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 22/2018. (II. 20.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2018. február 20-ai 22. számában kihirdetett, a Magyarország
Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya
között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló megállapodás 4. cikke az alábbiak szerint rendelkezik
a hatálybalépésről:
„Jelen Jegyzőkönyv a mindkét országban szükséges belső jogi eljárások teljesítéséről szóló későbbi, diplomáciai úton
eljuttatott jegyzék kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.”
A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött későbbi jegyzék
kézhezvételének napja: 2018. június 21.
A Jegyzőkönyv hatálybalépésének napja: 2018. július 21.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai
Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló
megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a
2018. július 21-én, azaz kettőezertizennyolc július hó huszonegyedik napján hatályba lépett.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

3139

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 39. szám

A külgazdasági és külügyminiszter 18/2018. (VII. 24.) KKM közleménye
a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú
Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Az 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2017. március 20-i 40. számában kihirdetett, a Magyarország
Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás 9. cikk
1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Ez a Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba,
amelyben a Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges
belső jogi követelményeknek.”
A hatálybalépéshez szükséges, belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött későbbi jegyzék
kézhezvételének napja: 2018. június 26.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. július 26.
A fentiekre tekintettel, összhangban az 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom,
hogy a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a 2018. július 26-án,
azaz kettőezertizennyolc július huszonhatodik napján lép hatályba.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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Személyügyi közlemények

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2018. május–június hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára
Bécsi Richárdot a Beruházás-végrehajtási Főosztályra,
Csizmadia Katalin Évát a Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
Dancs Anitát az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
Hevér Andreát a Beruházás-végrehajtási Főosztályra,
Kanton Evelin Lillát az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
Kanzler Ibolyát az Alapellátás-fejlesztési és Módszertani Főosztályra,
Kecskés Nikolettet a Pénzügyi Főosztályra,
Kigler Gábort a Vagyongazdálkodási Főosztályra,
Kiss Tímeát az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
Kocsis Gréta Zsuzsannát az EU Fejlesztések Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztályára,
Lövei Tündét a Sajtó és Kommunikációs Főosztályra,
Petrik Anitát a Beruházás-végrehajtási Főosztályra,
dr. Popovics Natáliát a Jogi Főosztályra,
Rajkó Henriettet az Infrastruktúra és Allokációs Főosztályra,
Szabadkainé Erdélyi Mária Ágnest az Egészségügyi Ellátórendszer Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári
Titkárságra,
Szabó Anita Krisztinát a Humánerőforrás Fejlesztési Főosztályra,
dr. Szabóné Sós Juditot az EU Fejlesztések Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztályára,
dr. Szolnoki Istvánt a Végrehajtás-támogatási, Jogi és Szabályozási Főosztályra,
Urbánné Uhljár Ágnest a Köznevelési Stratégiai Főosztályra
kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere a Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinetbe
dr. Pántya Juliánnát miniszteri főtanácsadó munkakörbe nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára a Parlamenti Államtitkári Titkárságra
Hrozik Adélt politikai tanácsadó munkakörbe nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkára az Egészségügyért Felelős Államtitkári
Kabinetbe
Gergely Ibolyát kormánytisztviselőnek,
dr. Németh Lászlót politikai tanácsadó munkakörbe
nevezte ki.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Család- és Ifjúságügyért Felelős
Államtitkári Kabinetbe
Ekler Gergelyt politikai főtanácsadó munkakörbe nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Nemzetközi Ügyekért Felelős
Államtitkári Kabinetbe
Lengyel Miklóst kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára a Kultúráért Felelős Államtitkári Kabinetbe
dr. Ragány Misát politikai tanácsadó munkakörbe nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Szociális
Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári Kabinetbe
dr. Csepely Balázst politikai főtanácsadó munkakörbe,
Mazalinné Fülöp Ágota Katalint kormánytisztviselőnek
nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára az Európai Uniós
Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinetbe
dr. Kabai-Krucsó Kittit és
Nagylucskay Nóra Magdolnát politikai tanácsadó munkakörbe,
Badacsonyi Ferenc Istvánt és
dr. Kasnyik Zsoltot kormánytisztviselőnek
nevezte ki.

Vezetői munkakörbe történő kinevezés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára
dr. Ladányi Mártát az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság főosztályvezető,
titkárságvezetői,
Nikliné Gáldonyi Edinát az Egészségügyi Stratégiai és Tervezési Főosztály, Egészségügyi Stratégiai Osztály
osztályvezetői,
Simon Gábort a Személyügyekért és Gazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság, Szervezetellátási Osztály
osztályvezetői
munkakörébe nevezte ki.
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Vezetői munkakör visszavonása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára
Kovács Lea Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári Kabinet, Szociális Ügyekért és
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári Titkárság osztályvezetői, titkárságvezetői,
Lakatos Márk Sajtó és Kommunikációs Főosztály főosztályvezetői,
Tóth Judit Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet, Miniszteri Titkárság osztályvezetői, titkárságvezetői
munkakörét visszavonta.

Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése
Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt
törvény erejénél fogva
Homonyik Barbara Gizella;
felmentéssel
Berecz Jánosné,
Csizmadi Lászlóné,
Ferenczi Zsuzsanna,
Kaszásné Győrffy Zsuzsanna,
dr. Krisztalovics Katalin,
Reményfi Zsófia;
lemondással
Fábri Péter,
Kindl-Miczinkó Adrienn,
Kiskó Alíz,
Klenovics Péter;
próbaidő alatt azonnali hatállyal
dr. Bércesi Apolka,
Cseh-Szatmári Dóra Eszter,
Hevér Andrea,
Kriston Petra,
Lőrincz Beáta,
Máté Fruzsina Cecília;
végleges közigazgatási áthelyezéssel
Bánhegyi Ágnes,
dr. Bátyi Emese,
Biró Zsuzsánna,
Csáki Zsuzsanna,
Csobolyó Katalin,
Deák Krisztina Gabriella,
Dióssi Katalin,
Frölich Gusztáv,
Fucskó Bernadett,
dr. Fügedi Orsolya,
Fülöpné Tóth Kinga Ágnes,
Fürj Szilvia,
Gyarmati Kata,
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dr. Halász Zsolt,
Hegedűs Ildikó,
Horváth Viktor,
dr. Hudák Annamária,
Huszárné Hanzus Magdolna Etelka,
dr. Járdai Marianna,
dr. Juhász Tamás Richárd,
dr. Kollár László,
dr. Konczos Nóra,
dr. Láving Andrea Katalin,
Lőrincz Anita Judit,
dr. Lukács Ágnes,
Lukács-Varga Viktória,
dr. Mélypataki Máté,
Molnárné dr. Mohai Katalin,
Nagy Balázs,
Nagy Judit,
dr. Németh Klára,
Németh Krisztina,
dr. Németh Szabolcs Tamás,
Paczuk Péter Csaba,
dr. Papházi Tibor,
Rövid Andrea Katalin,
Ruzsinszki Ildikó Katalin,
dr. Sepsey Tamás Benedekné,
Szőregi Szilvia,
dr. Vámos Adrien Katalin,
dr. Varga-Bajusz Veronika Edit,
dr. Vékony Dávid,
dr. Zámbó Nóra;
határozott idő lejártával
Angyal József,
Balázs Ádám Samu,
Borbély Anita,
Bráda Ferenc,
Burai-Kovács Anikó,
Büki Péter,
Csaholczi László,
dr. Deák Imre,
Erdős Zsuzsanna,
Farkasné Farkas Gyöngyi Mária,
Guzsvány Attila Zsolt,
dr. Gyurcsa Éva,
Heltai Péter,
Józsa Fatime,
dr. Kerényiné dr. Környei Ágnes,
Kerpen Gábor,
Kirschner-Briski Barbara,
Korinek Lívia,
dr. Kovács Péter István,
Kővári Péter,
Kriskó Máté,
dr. Lacsny Márton Bálint,
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Laklóth Aladár,
Lonkai Gabriella Anna,
dr. Marton Sára Edit,
Molnár Klaudia,
Nagy Vilmos Márton,
Pálfalvi Milán,
dr. Papp Renáta,
dr. Póczi Dorottya,
Sipos Bulcsú Kadosa,
dr. Süveges Antal Pál,
Szentpály-Juhász Miklós Egon,
Takács Kornél,
Temesi Dóra Anna,
Tóth Diána,
Valkony Zsófia,
Varga Norbert,
Vargha Márk;
közös megegyezéssel
Bak-Hajós Réka Zita,
Békésiné Füvesi Ágnes Erzsébet,
dr. Berzéné Vági Andrea Györgyi,
Bognár Sebastian Zoltán,
Boros Györgyi,
Dánfy Hajnalka Márta,
Dunás-Varga Ildikó,
Farkas Tiborné,
Fekete-Schaffer Kinga,
Galambos Katalin,
Görföl János,
Holló Endre Györgyné,
Horváth Éva,
dr. Horváth Noémi Alexandra,
Juhászné Víg Éva,
Katkó Gáspár,
dr. Kern László,
Kis László,
Kochán Péter,
Kovácsné Korponai Csilla,
Lénárd Elena,
Lengyel Dániel,
Lévay Petra,
Limbacher László,
Nacsa Lőrinc,
Novák Csaba Ferenc,
dr. Novotni Noémi,
Nyics Kitti Nikoletta,
Pillár Zsófia,
dr. Pintér Melinda,
Pópity Annamária,
dr. Prém Edina,
Ráth Viktória Györgyi,
dr. Rózsás Péter,
Sebestyén Eszter Katalin,
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Szedlacsek Emília,
Tóth Judit,
Tóth Karolina,
Vagner-Lakatos Györgyi,
Várhegyiné Tolnai Mária,
Vörös Andrea Mária;
jogutódlással
Alliquanderné Lampert Mária Tünde,
Bacskai-Rácz Erika,
Bagi Hajnalka,
Balázs Ildikó,
dr. Baranyi Ildikó,
Bárdos Cecília,
Barlayné Körössy Éva Anna,
Bedő Valér,
Bódiné Pájer Marianna,
dr. Bokor Réka,
dr. Cziráki Szabina Katalin,
dr. Cseri-Nyuli Eszter Katalin,
Elek Erika,
Fakhouri Youssef,
dr. Fedor Tibor,
Fluck Éva Nóra,
dr. Frigyesi Veronika,
Furka Ágnes,
dr. Gábriel Zsanett,
Gelencsér Katalin,
Gerencsér Balázs,
Geröly Ágnes,
Gyimóthy Lilla,
dr. Hajdú Zsuzsanna Judit,
Héjj Rita,
dr. Hornisch Tibor,
Horváth Violetta Mária,
Horváth-Szűcs Krisztina Ilona,
dr. Huszár Dorottya,
Illés Barbara,
Józsa Eszter Rebeka,
Kardos Lóránt Péter,
dr. Kecskés Péter,
Kereszthegyi Eszter,
dr. Kisida Tamás,
dr. Kisné dr. Teleki Edit Tünde,
Kiss Bertalan,
Koller Hajnal,
Kóré András,
Kovács Árpádné,
dr. Kovács Beatrix,
Lakatos Szabolcs Mihály,
Magyar Zsófia,
Márton Pálma Boglárka,
Meixner Mónika,
Mércz András,
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dr. Mészáros Ádám,
Metzker Erika,
dr. Mező István Mózes,
dr. Mikácsy Péter,
Nagy Anna Emília,
Nagy Erika Mária,
Nemes-Pirbus Adrienn,
Németh Ildikó Ágnes,
Oláh István,
Paórné Budaházy Margit Veronika,
Radnótyné dr. Corvin Viktória,
dr. Radvánszky Tamara,
Rigó-Ditzendy Orsolya,
Semjén Adrián,
Sujtó Krisztina,
dr. Szabados Renáta,
Szabó Barbara,
Szabó István,
Szathmáry Zsófia,
Szenczi András,
Szilágyi Csaba,
Szilágyi-Kiss Hajnalka,
Szlapák-Matusz Krisztina,
Szöllős Borbála Lili,
dr. Takács Piroska,
dr. Tamássy Bence Ákos,
Tircsi Richárd,
Tóth Bálint Péter,
Tóth Zoltán Balázs,
Vince Mónika
kormánytisztviselőknek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára
Kovács Lea részére szakmai tanácsadó címet adományozott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára
Szabadkainé Erdélyi Mária Ágnes részére közigazgatási főtanácsadó címet adományozott.
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A Pénzügyminisztérium 2018. május 18. és 2018. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó
személyügyi hírei

A munkáltatói jogkör gyakorlója az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába
kormánytisztviselőnek kinevezte az alábbi személyt:
Turiné Zubor Valéria
A munkáltatói jogkör gyakorlója vezetői munkakörbe kinevezte az alábbi személyt:
dr. Rente László Ramón

főosztályvezető

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt az alábbi személyeknek:
Ancsin Gergely
Badacsonyi Ferenc István
Bige Mária
Borók Andrea
Boros Lili
Dékány Szilvia
dr. Baross Dóra Katalin
dr. Csizmadia Evelin
dr. Pusztai Adél
dr. Szantner Viktor Péter
Fejes Katalin
Fülöp Zoltán
Grémen-Bakó Kinga
Grósz Éva
Héjja Anita
Holb Éva Marianna
Kiss Erzsébet
Kövesi Ágota
Maróti Andrea
Nagy Ildikó
Némethy Zsófia
Palánszky Zoltán Gézáné
Pappné Bárány Barbara Diána
Pusztai Zsófia
Sashegyi Attila
Szalai László
Szekeres Dávid
Szenoradszki Nóra
Tóth Péter
Turbucz Emília
Udvardy Olga
Zsigmond Nóra
Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt az alábbi vezetői munkakörben foglalkoztatott személyeknek:
Csiba István
dr. Kőrösmezei Csaba György
Farkas Réka
Tichy-Rácsné dr. Kabai Anikó
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A munkáltatói jogkör gyakorlója vezetői munkakörbe helyezte az alábbi személyeket:
Gazda Gézáné
Méri Edit
dr. Antal Sándor
Fülöp Csaba László

főosztályvezető-helyettes
osztályvezető
főosztályvezető-helyettes
főosztályvezető-helyettes

A munkáltatói jogkör gyakorlója módosította a korábban vezetői munkakörbe helyezett alábbi személyek kinevezését:
Magyar Nóra
dr. Havasi Csaba

főosztályvezető
kabinetfőnök

A munkáltatói jogkör gyakorlója visszavonta a vezetői megbízását az alábbi személynek:
Sárközi Zsolt
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IV.

Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:
479869J
414147G
333743M
367129R
026604I
045070R
049917L
055636M
077081N
085811J
103111M
127142G
147419N
156579I
163179B
169681I
170328F
171523M
203764M
211166P
222486J
233538L
250081L
261041N
272574N
277888H
279514N
298454I
304360I
307886H
314255P
327762P
346996N
362154N
380849L
402463P
403779P
420312D
422403N
446164M
447641P

476490M
482403K
498897P
524138N
537997E
539488J
549365G
549753R
551445M
570060P
580268P
586243M
610522N
611828N
626367L
627449N
629242N
629517J
633998J
670230P
673939N
700979J
721574M
723192L
742971J
751741H
751936H
764638J
776860M
801465H
814461K
828811K
835629D
838088P
843253P
856045P
866282P
867761M
878827N
880734L
915038H

926860I
968542K
980776H
987716N
008008M
009875K
018146P
026542N
037776C
037822K
040887P
043309M
048441N
060554N
062150N
075280I
079456N
094332R
095989N
098579P
120830M
122833C
122970M
125774N
128543P
138855M
149433R
152296R
165911P
170120P
172415H
175215N
191727K
200849K
214730I
217562J
228376R
229100N
254841N
256551J
257050M

257634L
261466L
270853R
292104I
292392G
293408M
300668R
302337I
303711J
304625A
309756P
319068N
321571M
330225I
333009P
342754D
348394B
353845I
362037K
367163E
374196N
385172J
391224I
396043N
400338R
406009R
418513E
421248R
423442H
425238G
444429I
448959N
454373K
457420L
459696H
473596L
486548J
490099E
504573J
519105C
524400J

530337P
536623P
538496H
543661J
556290L
560504R
575959K
588832G
589605N
591477D
596878J
601623K
605914P
616427C
635076L
636880M
647664P
667228L
673510K
678319P
678929P
684992F
687477M
697609N
703234K
704683K
721168N
721945P
735021N
749200M
762125L
768568N
781279N
790589P
791954N
793697M
794203L
798509N
800971K
821719A
828378P
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832990D
841798N
845231L
850727J
854452L
855124L
864739H
868967M
877143L
886487E
889276M
898242M
903243M
918365N
926941K
927220J
928489G
928680L
928746L
932919M
944188I
944706G
948691L
960745P
981958L
983545I
987518P
991649K
995184N
995995N
000359J
045131R
046502R
051716L
059962R
086270M
088812R
122620I
129161I
132490I
143810P
144609F
148017N
151388M
157678R
184940H
198627N
198630N
202012L
229598R
244517J
252301J
271414P
279271J
281529C

284547K
300630K
317769R
324002L
338973C
348988M
362716L
366918P
377316J
382113C
400191M
414737K
419103N
444206M
457720D
486768M
494750N
513923N
516939I
522063P
537529H
544748I
553225N
565939K
576232C
577941J
582427M
585511M
596362H
614616A
615223E
624742J
625440I
647606J
653319K
658436F
674610G
677383C
677716N
682394M
684681N
695719J
714858G
717580N
721463C
727993M
762344K
766411P
767435K
772607M
800439P
805352F
809088P
832815L
841566M

847681K
876653D
878020G
888859L
898408M
906255E
919962N
921605K
923663I
933372J
939694N
942630L
951369H
954003N
954004N
972898K
978243L
978328P
978528P
983425K
991541G
010642I
015499H
016668R
023579G
023652N
026372N
033094F
043699J
044081J
049899M
064614R
066438H
069243H
074788G
083389I
089569M
093186M
097220F
099804R
104754P
111496H
111892N
114781P
120387J
131054I
135194B
135590R
148283P
160572P
161728R
168417G
169044L
171254L
177775I

183996D
185736N
200940K
208477R
212837F
214143N
217010R
226025J
236576C
237177C
237625C
239137E
242600I
244256C
252052N
255376P
263062R
266221C
269883L
273256P
291623M
315280L
325635L
334637H
341156M
342714P
346618N
350110N
357990M
370575N
375337N
375354F
388832M
389471M
394860H
395510D
395656D
397928A
411688F
414046E
415324G
426692M
428478B
433393I
438087G
442521H
457457J
458012H
459925K
466013I
469991H
474301N
483255L
485568L
492762P

502629R
506150P
516706M
521508C
526687M
531722G
546485P
548016D
549413P
550269K
553870L
556287N
559519L
567248M
575256R
602306G
604560P
605924I
628619N
633473P
639127L
640241N
643280E
647981N
652907J
656135R
660418N
663755I
664047P
675303J
676388L
678772G
694764L
702379I
703409I
717924K
720385N
725627I
747426P
767394I
771978C
772567J
786990L
788427J
789959P
799406P
800636G
804048G
810313G
823175E
836670M
842062M
842243D
843710M
852297K
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859662M
869880M
870512J
888279J
888502F
889628L
889889P
890981C
892467N
896631P
903341I
905496P
939865M
940795B
945138J
945606M
957069M
962440K
965920L
967202G
982185N
993489M
996146A
996499A
006035B
013658M
014170L
034402R
059305F
060056F
075006N
079227P
080315K
093066R
097026J
097993L
098942L
103331R
103514B
108462H
113819N
116302N
121625J
125141R
128880K
131429K
137295K
149838K
156511N
157861I
Budapest, 2018. július 18.

158606P
162307H
174060N
180361P
187798P
200052L
200440N
205383P
218017L
232720I
234240K
234525C
245901K
246461K
248551J
257544K
266367M
276781I
286176M
295520P
298397P
299225P
303150C
305348R
323820M
325620K
327577I
328890P
334755G
349671K
350996L
359075P
393556K
401892J
404065R
407423P
412707H
414182R
416636F
472524H
490366P
491068P
497834N
501978I
511265P
514011I
533946K
535653G
552966N
556062B

569596E
570005J
595009M
599490E
601483I
607861J
615150H
620040N
622317H
635587P
642846H
646862I
656167P
661379I
661857P
668233K
670387M
674693P
682609H
691739N
692744N
697885P
699309H
702864D
712275J
731445N
732612E
751021M
751919M
754992M
765119H
777509F
786623B
816822P
827859J
833515L
841810C
845713P
847790K
847916M
855227P
855573P
862316B
876621G
881665L
894925N
899861H
909071B
909779M
923915L

952320M
958994A
959967A
960587A
962353E
972854L
974000L
989167K
991758P
991964J
993307N
014315J
023157R
024849R
027897K
038159L
052102M
062470L
079034P
089128K
106478M
111784J
118005J
134400A
141893R
145570L
153717M
161096N
167670N
170270M
190770H
201281I
205644M
214291D
219897E
235118K
257415H
266613M
274186I
278547P
305428C
307659D
312778L
317107D
318779M
337795L
344917P
349454R
356515R
361906L

365865R
366563M
367299P
380077M
427522P
431103M
433831N
441502P
483435R
495403M
542357F
542567N
544011N
566875H
578926K
587696C
632741N
636732B
645548M
658707P
667910K
668329M
675593H
692201H
695299G
701667J
710422N
749305K
751054H
760639H
779711N
786880M
806672N
833460G
837952N
848669H
863040K
870854I
888844N
900371P
916155M
929638F
946396M
952846E
964576P
964642N
969839G
972283N
990641L
997212N
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi pályázati kiírása
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására

A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel,
valamint az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. Működési célú támogatások 5. pontja szerinti
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására,
összhangban
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
– a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.),
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
rendelkezéseivel, az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

1. A pályázat célja
Központi költségvetési forrás biztosítása a helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
a települési önkormányzatok területén működő közlekedési szolgáltatóknál (a továbbiakban: szolgáltató) jelentkező
és a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi – veszteségek pótlása
érdekében.
Az önkormányzat területén a helyi közösségi közlekedés megfelelő és folyamatos biztosítása.
A települési önkormányzat az Sztv. 21. § (1) bekezdése alapján az abban meghatározott feladatokat a feladat
ellátásához szükséges forrásokkal együtt – az állam vagy a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában, vagy
kizárólag az állam és a települési önkormányzat közös tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság vagy
részvénytársaság, vagy irányítása alatt álló költségvetési szerv formájában működő – közlekedésszervezőnek
(a továbbiakban: Közlekedésszervező) adhatja át.
A szolgáltató alatt jelen pályázati kiírás esetében a Közlekedésszervezőt is érteni kell, ahol e pályázat
a Közlekedésszervezőt külön nem említi.
A Támogató megnevezése: a Kvtv. 3. melléklet Kiegészítő szabályok fejezet 2. pont a) alpontja szerint a miniszter.

2. A támogatás forrása és összege
A Támogató az 1. pontban megjelölt célra 2 050,0 millió forint támogatást biztosít a Kvtv. 3. melléklet I. 5. pontja
szerinti, „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” előirányzat terhére.

3. A pályázók köre
Az előirányzatból támogatást – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a települési önkormányzat
igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó
szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati,
állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység
gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).
A települési önkormányzat akkor jogosult a pályázat benyújtására, ha
a)
az Sztv. 2. § 8. pontja szerint a település közigazgatási határán belül – helyi díjszabás alapján – személyszállítási
szolgáltatást végez, ideértve a közúti járművel végzett személyszállítási közszolgáltatások esetében a település
közigazgatási határán kívül eső vasútállomására (vasúti megállóhelyére), komp- vagy révátkelőhelyére
közbeeső megállóhely érintése nélkül történő személyszállítási szolgáltatást is, vagy
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b)

az Sztv. 5. § (3) bekezdés a) pontja szerint a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi
személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása esetében az írásban megkötött együttműködési
megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) ezt nem zárja ki, vagy az Sztv. 5. § (3) bekezdés
b) pontja szerint a helyi személyszállítási közszolgáltatásnak az önkormányzat közigazgatási határán kívülre
történő kiterjesztése esetében az együttműködési megállapodás a támogatás igénybevételének lehetőségét
a települési önkormányzat számára kifejezetten lehetővé teszi, és
c)
a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.
Jelen támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amely helyi díjszabás nélkül, díjmentesen biztosít helyi
közlekedést.

4. A pályázat jellege, a támogatás formája
A pályázat nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, illetve nyújtható.

5. A támogatás mértéke
A Kvtv. 3. melléklet I. 5. pontjában meghatározott éves támogatási keret a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek megfelelően benyújtott pályázati kérelmekben közölt adatok alapján a tárgyévet megelőző évben
ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból a Kvtv.-ben előírt mértékben súlyozott – személyszállítási
teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül elosztásra
a)
a településkategóriák
aa)
a megyei jogú városok és
ab)
a városok, a nagyközségek és a községek, illetve
b)
az egyes közlekedési üzemágazatok
között a súlyozott – a tárgyévet megelőző évi üzemi szintű – fajlagos ráfordításaik figyelembevételével.
A helyi közösségi közlekedés környezetvédelmi súlyszámai:
Környezetvédelmi súlyszámok

Dízel autóbusz

Gázüzemű autóbusz
(LPG és CNG)

Trolibusz

Elektromos
és dízelelektromos
hajtású autóbusz,
villamos

1,00

1,75

1,75

2,90

Személyszállítási teljesítmény alatt az egyes járművek, szerelvények férőhelyének, befogadóképességének és hasznos
kilométerének szorzata, több jármű közlekedtetése esetén az előzőek szerint járművenként számított teljesítmények
összege értendő.
Szükséges saját forrás mértéke: a települési önkormányzat a pályázati adatlapon nyilatkozik arról, hogy a helyi
közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően
szolgáltatónként milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját
forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.
A támogatás összege a települési önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének – folyamatos
üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak – finanszírozására fordított támogatásával együttesen nem
haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az európai parlament és tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK
rendeletben (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott elvek szerint számított, a bevételekkel nem fedezett
indokolt költségek és az ágazatban szokásos észszerű nyereség együttes összegét.
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Ha a települési önkormányzat vagy megbízásából a Közlekedésszervező a szolgáltatót az Sztv. 23. § (3)–(8) bekezdése
szerinti pályázati eljárásban választotta ki, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés
– a települési önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási
ráfordításainak finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett – mértékéig nyújtható támogatás azzal, hogy
az nem eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását.
A támogatásról a miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása részletekben, időarányosan kerül
megállapításra, ha a helyi közlekedést a tárgyévet megelőző év során hozta létre a települési önkormányzat, és annak
működtetését a tárgyévben is fenntartja.

6. A pályázatok benyújtása, formai követelményei
Az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton – a helyi közlekedés tárgyévet megelőző
évi közlekedési teljesítményét és a megjelölt gazdálkodási adatait bemutató – szolgáltatónként kitöltött, a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül (a továbbiakban:
ÖNEGM rendszer), a https://onegm.allamkincstar.gov.hu/login.jsp internet címen, az erre a célra kialakított pályázati
felületen történik.
Az elektronikusan kitöltött és lezárt, kinyomtatott pályázati adatlap és a további benyújtandó dokumentumok
egy eredeti és egy hitelesített másolati példányát a Kincstárnak a települési önkormányzat székhelye szerint illetékes
területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) postai úton történő megküldéssel vagy az Igazgatóságon
személyesen történő leadással kell benyújtani.
A papíralapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés
lezárását követő munkanap.
A pályázat elektronikus feltöltésének határideje: 2018. augusztus 21.
A pályázat papír alapon történő benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.
A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat a fent megjelölt határnapon éjfélig,
azaz 24 óráig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, és a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és
a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanapon postára
adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon vagy a kizárólag elektronikusan benyújtott
támogatási kérelem érvénytelen.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő.
A pályázat benyújtása díjmentes.

7. Benyújtandó dokumentumok, a pályázatok tartalmi követelményei
7.1. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati
példányban, szolgáltatónként:
a)
a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
aa)
a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan
fenntartja,
ab)
a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató
tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által
történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatónként milyen
nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával
járult hozzá, továbbá ha a települési önkormányzat a helyi közlekedéssel összefüggő egyes feladatok
ellátására Közlekedésszervezőt bízott meg, a Közlekedésszervezőre vonatkozóan a települési
önkormányzat által a tárgyévet megelőző évi, a feladatellátási szerződésben rögzített feladatok
teljesítésének ellentételezéseként – a Közlekedésszervező tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves
pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban,
legkésőbb a pályázat benyújtásáig – önkormányzati saját forrásból nyújtott, vissza nem térítendő
támogatás nettó összegéről,
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ac)

a települési önkormányzat vagy a Közlekedésszervező pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás
nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződést;
b)
ha a települési önkormányzat
ba)
a helyi közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet vagy költségvetési szervet tart fenn,
a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a költségvetési szerv alapító
okiratát, továbbá a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés
díjszabását,
bb)
a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb szolgáltatóval közszolgáltatási
szerződést kötött, a tárgyévet megelőző évben hatályos közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet
megelőző évi menetrendet és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabását,
bc)
Közlekedésszervezőnek adta át az Sztv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, akkor
az Sztv. 22. § (1) bekezdése szerinti kijelölő jogszabályt; amennyiben a Közlekedésszervező gazdasági
társaság formájában működik, annak 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, amennyiben
a Közlekedésszervező költségvetési szerv formájában működik, annak alapító okiratát; továbbá
a települési önkormányzat és a Közlekedésszervező között kötött feladatellátási szerződést;
a települési önkormányzat vagy a Közlekedésszervező és a szolgáltató között kötött, a tárgyévet
megelőző évben hatályos közszolgáltatási szerződést; a tárgyévet megelőző évi menetrendet
és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabását,
bd)
a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb szolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződésnek megfelelő szerződést vagy koncessziós szerződést kötött, a közszolgáltatási
szerződésnek megfelelő, a tárgyévet megelőző évben hatályos szerződést vagy a tárgyévet megelőző
évben hatályos koncessziós szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a tárgyévet
megelőző évi helyi közlekedés díjszabását;
c)
amennyiben a települési önkormányzat a helyi közösségi közlekedést az Sztv. 5. § (3) bekezdése szerinti
együttműködési megállapodás alapján biztosítja, a tárgyévet megelőző évben hatályos megállapodást,
a tárgyévet megelőző évben hatályos közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet
és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabását;
d)
a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi közösségi közlekedés
támogatásait tartalmazó kivonatait, Közlekedésszervező esetében annak a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
közlekedésszervezői feladatellátással kapcsolatos éves pénzügyi beszámolójának a feladatellátási
szerződésben rögzített feladatok ellátásával kapcsolatos, a helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó
kivonatait;
e)
a támogatás visszafizetésének esetére az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték hitelesített másolati
példányát, amely a települési önkormányzat valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtásra
felhatalmazó nyilatkozata.
Abban az esetben, ha a települési önkormányzat tárgyévet megelőző évi menetrendje terjedelmes, előnyben
részesített annak elektronikus formában – CD- vagy DVD-lemezeken – történő benyújtása a papíralapú pályázati
anyag részeként.
7.2. A helyi közösségi közlekedés ellátására kötött fenti szerződéseket, megállapodásokat, menetrendeket és díjszabásokat
úgy szükséges benyújtani, hogy azok időbeli hatálya kiterjedjen a tárgyévet megelőző év egészére; a tárgyévet
megelőző év során évközben létesített helyi személyszállítási közszolgáltatás esetében pedig a tárgyévet megelőző
év teljes szolgáltatási időszakára. Ha a menetrendeken, illetve a díjszabásokon nem szerepel egyértelműen az időbeli
hatályuk, akkor a papíralapú pályázati dokumentáció részeként a települési önkormányzatnak külön nyilatkozatot
szükséges beadnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott menetrendek és/vagy díjszabások a tárgyévet megelőző év
egészében, illetve annak mely időszakában voltak hatályosak.
7.3. A 7.1. és 7.2. pontban meghatározott dokumentumok mellett az érvényes pályázat feltétele a pályázati kiírás 1. számú
melléklete szerinti pályázati adatlap kitöltése és benyújtása szolgáltatónként elektronikusan és papír alapon, továbbá
a pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti pályázói nyilatkozat papíralapú benyújtása.
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8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, valamint a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság
az Ávr. 70. § (3) bekezdése és az Ávr. 83. §-a alapján végzi. A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok
Igazgatóság részére történő végső benyújtási határideje – mely határidő elmulasztása jogvesztő –, 2018. szeptember 4.
Ha a települési önkormányzat a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt
a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, az eredeti pályázatot – egy hitelesített másolati példány
megtartása mellett – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a települési önkormányzatnak, és egyúttal
értesíti, hogy pályázata érvénytelen.
Az Igazgatóság a hiánypótlás lezárulását követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM)
Közlekedési Szolgáltatási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) részére 2018. szeptember 11-ig továbbítja papír
alapon a pályázatok eredeti példányát, – hiánypótlás esetén az eredetileg, valamint a hiánypótlást követően benyújtott
dokumentumokkal együtt – az arról szóló tájékoztatással, hogy mely települési önkormányzatok pályázatát fogadta
be, illetve utasította el, utóbbit milyen indokkal. Az Igazgatóság minden egyes ITM részére továbbított pályázathoz
csatolja a pályázat részeként benyújtandó dokumentumok meglétét, valamint szabályszerűségi, formai és tartalmi
megfelelőségét tételesen igazoló, 4. számú melléklet szerinti igazolást.
A Kincstár a Főosztály részére 2018. szeptember 11-ig továbbítja elektronikus úton az elektronikusan rögzített
adatokat tartalmazó adatbázist.

9. Pályázat elbírálása, döntés
A pályázat elbírálása során támogatásra jogosult az a települési önkormányzat, amely
a)
a pályázat elektronikus feltöltését és papíralapú benyújtását a 6. pontban, valamint a szükséges hiánypótlást
a 8. pontban megjelölt határidőre elvégezte,
b)
a 3. pontban megjelölt kritériumoknak megfelel, valamint
c)
a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez
saját forrás átadásával járult hozzá.
A támogatási keretösszeg felosztásáról a miniszter dönt objektív módon, a települési önkormányzatok hiteles
pályázati adatai alapján a Kvtv. 3. melléklet I. alcím 5. pontjában és e pályázati kiírás 5. pontjában foglalt szabályok és
kritériumok alkalmazásával. A miniszteri döntés települési önkormányzatonként és szolgáltatónként
(Közlekedésszervező esetében, ha a feladatellátási szerződés alapján a helyi közlekedés költségeinek ellentételezését
a Közlekedésszervező végzi, Közlekedésszervezőre vonatkozóan is) tartalmazza a megítélt támogatás összegét.
A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján nyújtott támogatásnak, mivel a támogatás nyújtásának és
mértékének minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak
mérlegelési joga nincs.
A miniszteri döntés határideje: 2018. október 2.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter haladéktalanul írásban értesíti a minisztert, amennyiben a Kvtv.
3. melléklet I. 5. pontjában megjelölt célra biztosított összeg rendelkezésre állását érintő változás következik be
a miniszteri döntést megelőzően.

10. Döntésről való értesítés és a támogatói okiratok közlése, a támogatói jogviszony létrejötte
10.1. A támogatói okiratok tervezetének előzetes elektronikus megküldése a nyertes települési önkormányzatok
(a továbbiakban: Kedvezményezettek) részére, a támogatói jogviszony létrejötte
A miniszter a támogatási döntést a Kincstárral elektronikus úton közli, a támogatói okirattervezetek létrehozásához
és Kedvezményezettek részére történő megküldéséhez szükséges, a Kedvezményezettek nevét, KSH számát,
a támogatás összegét és a támogatói okiratok iktatószámát tartalmazó táblázattal, valamint e pályázati kiírás 5. számú
melléklete szerinti támogatói okirat sablonnal együtt.
A Kincstár a támogatási döntést tartalmazó támogatói okirattervezeteket a miniszteri döntést követő 3 munkanapon
belül elektronikus úton, az ÖNEGM rendszeren keresztül teszi hozzáférhetővé a Kedvezményezettek részére azok
– Áht. 48/A. § (2) bekezdése szerinti – elfogadása érdekében.
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A Kedvezményezett a támogatói okirat tervezetére észrevételt tehet a Kincstár által működtetett ÖNEGM rendszerben
az elektronikus feltöltést követő 2 munkanapon belül nyilatkozat formájában. Ennek elmulasztása esetén a támogatói
okirat elfogadottnak tekintendő. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése szerinti támogatói jogviszony az elektronikusan közölt
támogatói okirat elfogadásával jön létre.
Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel
a Főosztály egyeztet. Amennyiben az egyeztetés az észrevételt tartalmazó nyilatkozattételtől számított 5 munkanapon
belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát. Az egyeztetés
eredményéről a Főosztály elektronikus úton értesíti a Kincstárt. A Kincstár az ÖNEGM rendszerből generált,
az egyeztetés eredményeként véglegesített támogatói okiratokat az elfogadó nyilatkozattal együtt elektronikusan
megküldi a Főosztály részére.
A miniszter a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 3 munkanapon belül
a támogatásról szóló döntést, továbbá a Kedvezményezettek által elfogadott támogatói okiratokat három eredeti
példányban, valamint az elfogadó nyilatkozatot pénzügyi ellenjegyzés céljából, papír alapon és elektronikus úton is
megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.
A pénzügyi ellenjegyzést követően a támogatói okiratok három eredeti példányát a beérkezéstől számított
5 munkanapon belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megküldi a miniszter részére jóváhagyás céljából.
10.2. A támogatói okiratok hatálybalépése és közzététele, valamint a támogatásban nem részesült önkormányzatok
értesítése
A Kedvezményezett által elfogadott, a pályázati kiírás 5. számú melléklete szerinti támogatói okirat a miniszter,
valamint a Belügyminisztérium pénzügyi ellenjegyzőjének jóváhagyása által lép hatályba. A miniszter a pályázatokkal
kapcsolatos döntéseket tartalmazó, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által pénzügyileg ellenjegyzett,
valamint a miniszter által jóváhagyott támogatói okiratok két eredeti példányát papír alapon, valamint a folyósításhoz
szükséges adatbázist elektronikus úton is megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére utalványozás
és a Kedvezményezetteknek történő folyósítás céljából, feltüntetve az önkormányzat nevét, KSH számát
és a támogatások végösszegét forintban meghatározva. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatói
okiratok egy eredeti példányát a Kincstáron keresztül postai úton továbbítja a Kedvezményezettek részére.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések, továbbá Kedvezményezettenként, ha a támogatásra a települési önkormányzat
több gazdálkodó szervezetre tekintettel jogosult, szolgáltatónként a www.kormany.hu honlapon is közzétételre
kerülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.
A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült települési önkormányzatokat a miniszter elektronikus levélben
2018. október 31-ig értesíti.

11. Támogatás folyósítása
A támogatás és a pályázaton való részvétel feltétele, hogy a Kedvezményezett megfeleljen az Áht.-ban és az Ávr.-ben
meghatározott követelményeknek. A támogatói okiratra, annak módosítására, visszavonására, a támogatás
felhasználására és pénzügyi elszámolására, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra az Áht. és az Ávr. előírásai,
valamint a támogatói okiratban foglaltak az irányadók.
A támogatást 2018. november 12-ig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár
folyósítja. A támogatást a Kedvezményezett a fizetési számláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül
a tárgyévet megelőző évben a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltató vagy Közlekedésszervező részére
átutalja.
Szolgáltatóváltás esetén a támogatásra minden esetben a tárgyévet megelőző évben a Kedvezményezett területén
működő, pályázatában szereplő szolgáltató vagy Közlekedésszervező jogosult.
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12. Támogatás felhasználása, elszámolása és ellenőrzése
A támogatás a Kedvezményezettnek az EK rendelet alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása
során felmerülő – tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig igényelhető, és kizárólag a helyi közlekedés
működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használható fel.
A támogatás felhasználásának határideje 2018. december 31.
A Támogató a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén az Áht. 53/A. §-a szerint jár el. A részben vagy egészben fel nem használt támogatási összeget az Áht.
53/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe egy összegben vissza kell fizetni.
Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése a jelen pályázat benyújtásához csatolt, valamennyi
jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető bankszámlára a számlavezető banknál bejelentett, a Támogató
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát igazoló felhatalmazó levél (beszedési megbízás) útján
történik, összhangban az Ávr. 84. § (2) bekezdésében foglaltakkal.
A támogatás visszafizetésekor fel kell tüntetni az átutalási megbízás közlemény rovatában az ÁHT azonosítót,
a kötelezettségvállalás azonosítóját és a támogatói okirat iktatószámát.
A támogatás terhére elszámolható költségek: A támogatás terhére kizárólag a helyi közlekedés bevétellel nem
fedezett indokolt költségei számolhatók el (részletesen a 2. számú mellékletben).
A Kedvezményezett a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról december 31-i fordulónappal az éves költségvetési
beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el. A szolgáltató az átutalt és hozzá beérkezett támogatás
felhasználásáról elkülönített, naprakész számviteli nyilvántartást vezet.
Az Ávr. 101. §-a alapján a Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással kapcsolatos valamennyi okiratot
és dokumentumot, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen, a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását igazoló éves költségvetési beszámoló Támogató által történő jóváhagyásától
számított 10 éven keresztül hiánytalanul megőrizni, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett
köteles azokat bemutatni.
A támogatás felhasználását, a szerződésszerű teljesítést, a támogatási cél megvalósítását a Támogató, az általa
ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kincstár, illetve a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek – a Kedvezményezett szükségtelen zavarása nélkül –
bármikor, bárhol ellenőrizhetik. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni
ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot, számlát, számviteli bizonylatot megvizsgálni, és a teljesítés
során eljáró személyeket nyilatkoztatni. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat,
dokumentumokat, bizonylatokat átadni, illetve a helyszíni ellenőrzés gyakorlásának feltételeit biztosítani.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a támogatás folyósítása, a támogatás felhasználása során,
illetve a feladatok teljesítését illetően a támogatás folyósításának megszűnését követően, utólagosan is sor kerülhet.
A Kedvezményezett az éves költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg két hiteles másolati példányban
megküldi az Igazgatóság részére a tárgyévet megelőző évre vonatkozó önkormányzati önrész, valamint a tárgyévben
megítélt támogatás összegének a szolgáltató vagy Közlekedésszervező részére határidőben történő átadását igazoló
bizonylatok másolatát és az ezekről készült bizonylatösszesítő dokumentumot.
A Kedvezményezett a támogatás elszámolása során a felhasznált bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni
az „a ……… iktatószámú támogatói okirat szerinti, 2018. évi települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatása terhére elszámolva” záradékot.
Az Igazgatóság az általa – szükség esetén a hiánypótlást követően – felülvizsgált, előző bekezdés szerinti
dokumentumok egy példányát a felülvizsgálat lezárását követően véleményével együtt megküldi a miniszter részére.
Ha a Kedvezményezett, a szolgáltató vagy a Közlekedésszervező a kapott támogatási összeget nem a meghatározott
célra vagy csak részben használja fel, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett
az Áht. 53/A. §-a, valamint az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontja és az Ávr. 97–99. §-a figyelembevételével köteles
az Igazgatóság útján lemondani, és azt a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül az Ávr. 98–99. §-ában
foglalt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt egy összegben visszafizetni.
A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.
A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel az ITM Közlekedési
Szolgáltatási Főosztályához fordulhatnak.
Főosztályvezető: Borbélyné dr. Szabó Ágnes
E-mail: kozszolgaltatas@nfm.gov.hu
Telefonszám: +36 (1) 795-6818
+36 (1) 795-1752
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1. számú melléklet

Pályázati adatlap a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igényléséhez
A települési önkormányzat
– KSH statisztikai számjele: …………………………………………………………………………………………………
– neve: ……………………………………………………………………………………………………………………
– címe: ……………………………………………………………………………………………………………………
– telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………
– e-mail-címe: ……………………………………………………………………………………………………………
– adószáma: ………………………………………………………………………………………………………………
– számlaszáma: ……………………………………………………………………………………………………………
– számlavezető bank neve: ………………………………………………………………………………………………
– kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………………………………………………
A közlekedési szolgáltató
– neve: ……………………………………………………………………………………………………………………
– címe: ……………………………………………………………………………………………………………………
– telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………
– e-mail-címe: ……………………………………………………………………………………………………………
– kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………………………………………………
A közlekedésszervező(1)
– neve: ……………………………………………………………………………………………………………………
– címe: ……………………………………………………………………………………………………………………
– adószáma: ………………………………………………………………………………………………………………
– cégjegyzék száma: ………………………………………………………………………………………………………
– telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………
– e-mail-címe: ……………………………………………………………………………………………………………
– kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………………………………………………
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Tárgyévet megelőző év(7)
helyi

a szolgáltató helyi közösségi közlekedési

a szolgáltató

önkormányzati

önkormányzati

közösségi

teljesítménye összesen, az adott településre

helyi közösségi közlekedési

működési támogatás

fejlesztési támogatás

közlekedési

vonatkozóan (ezer férőhely-kilométer)(8)

tevékenységére vonatkozó

nettó összege

nettó összege

üzemi (üzleti) tevékenység

(ezer forint)(9)

(ezer forint)(10)

üzemágazat
neve

hatósági férőhellyel

(2) (3)

statisztikai férőhellyel

(4) (5)

(ezer férőhely-

(ezer férőhely-

kilométer)

kilométer

ráfordítása összesen,
az adott településre
vonatkozóan(6)
(ezer forint)

dízelüzemű
autóbusz
gázüzemű autóbusz
(LPG)
gázüzemű autóbusz
(CNG)
elektromos és
dízel-elektromos
hajtású autóbusz
közúti vasút
(villamos)
trolibusz
Összesen
Tárgyévet megelőző év(7) (11)

a helyi közlekedésből származó tényleges nettó (áfa nélküli) díjbevétel
(ezer forint)
igénybe vett szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó (áfa nélküli) összege
(ezer forint)
bevételekkel nem fedezett, indokolt költség(12) (ezer forint)
Egyéb megjegyzés 1(13):……………………………………………………………………………………………………………………
Egyéb megjegyzés 2(14): ……………………………………………………………………………………………………………………
Kelt: …………………………………………………

P. H.

……………………………………………
települési önkormányzat polgármestere

……………………………………………
települési önkormányzat jegyzője
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Tájékoztató adatok az adatlaphoz:
(1) Ez a mező kizárólag az Sztv. 21. § (1) bekezdése alapján megbízott Közlekedésszervező esetében töltendő ki.
(2) A hatósági engedélyes közlekedési teljesítmény oszlopot kötelező kitölteni.
(3) Hatósági férőhely: a megengedhető terhelés alapján számított, a járművel a forgalmi engedélye szerint szállítható
személyek számaként bejegyzett férőhely (az utazószemélyzet leszámításával).
(4) Ha rendelkezésre áll a teljesítmény adat, akkor az oszlopot ki kell tölteni.
(5) Statisztikai férőhely: a kocsiszekrények ülőhelyeinek és a (kerékdobok, lépcsők és lábtartó dobogók nélküli) szabad
állófelületéből 5 fő/m2-rel számított állóhelyeinek összege.
(6) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása összesen:
a számvitelről szóló törvénynek és a számviteli politikának megfelelően a több településen működő szolgáltató,
az adott településen végzett valamennyi helyi közösségi közlekedési tevékenységére kimutatott üzemi (üzleti)
tevékenység ráfordítása.
(7) Ha a településen több szolgáltató látja el a közlekedési szolgáltatást, a szolgáltatók által megadott adatokat a település
vonatkozásában szolgáltatónként külön szükséges megadni.
(8) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési teljesítménye összesen: a településen működő szolgáltató összes helyi járati
közlekedési teljesítménye.
(9) Önkormányzati működési támogatás: az önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen
nyújtott, működési célú – a helyi közösségi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz biztosított – támogatás.
(10) Önkormányzati fejlesztési támogatás: az önkormányzat által a helyi közösségi közlekedés fejlesztési céljára nyújtott
támogatás.
(11) Ha az Sztv. 22. § (5) bekezdése alapján a Közlekedésszervező feladata a közlekedési közszolgáltatásokkal kapcsolatos
díjbevételek beszedése és a szociális menetdíj-támogatás igénylése, akkor a táblázatban foglalt adatokat
a Közlekedésszervező is megadhatja.
(12) Az önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének (folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási
ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatással csökkentett, bevételekkel nem fedezett indokolt költség és
az ágazatban szokásos észszerű nyereség együttes összege.
A pályázati eljárás alapján megkötött közszolgáltatási szerződések esetében itt az ilyen eljárásban odaítélt szolgáltatás
ellenértékét (a pályázati díjat) szükséges alapul venni. Ezen önkormányzatok esetében a közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés az önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének
(folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatásával nem
fedezett mértékben vehető figyelembe. A szolgáltatás ellenértékébe értendő az Sztv. 30. § (6) pontja szerinti,
az ellátásért felelős által megalapozottnak minősített költségtérítési többletigény is.
A táblázat kitöltése minden esetben kötelező.
(13) Egyéb megjegyzés 1: a tárgyévet megelőző évben indított helyi közlekedés esetében a járatindítás pontos dátuma.
(14) Egyéb megjegyzés 2: több települést kiszolgáló társaság esetében a megyei jogú városok kivételével a települések
megnevezése.
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2. számú melléklet

Útmutató
a helyi közösségi közlekedés 2018. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett
indokolt költségek meghatározásáról

1. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elvei
1.1.

1.2.

1.3.

Az Európai Parlament és az Európai Tanács a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott elvekkel
összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)
által biztosított működési (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz
nyújtott) támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege
– figyelemmel az Európai Közösségek Bíróságának C-280/00 sz., az Altmark Trans GmbH ügyben 2003. július
24-én hozott ítéletében (a továbbiakban: ítélet) foglalt feltételekre is – nem haladhatja meg az érintett
önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült,
a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos észszerű nyereség együttes összegét,
a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túlkompenzációjához.
A túlkompenzáció kizárásának biztosításához, így a költségek és bevételek tekintetében szükséges figyelembe
venni valamennyi, a közszolgáltatással kapcsolatban a tárgyévet megelőző évben felmerült szükséges
és indokolt költséget, az ágazatban szokásos észszerű nyereség összegét, valamint a közszolgáltatással
kapcsolatban a tárgyévet megelőző évben realizált – a tárgyévet megelőző második évre a helyi közlekedés
támogatása keretében állami forrásból juttatott támogatás kivételével – valamennyi menetdíjbevételt, állami
vagy önkormányzati forrásból működési célra (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez
és eszközfenntartási ráfordításaihoz) juttatott támogatást, kompenzációt.
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározása során alkalmazott kalkulációs módszertannak
ösztönöznie kell:
– a hatékony gazdálkodás elveinek érvényesülését,
– a közszolgáltatások fejlesztését, valamint
– a közszolgáltatások fenntarthatóságának biztosítását.

2. A tisztességes és egyenlő versenyeztetési eljárásban odaítélt pályázatokra vonatkozó különös szabályok
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23–24. §-a alapján lefolytatott eljárásban odaítélt
pályázatok esetében az önkormányzat által igényelhető támogatás legfelső összege az ilyen eljárásban odaítélt
szolgáltatás tárgyévet megelőző évi, az önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének (folyamatos
üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett mértékű
ellenértéke, amely esetben a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek vizsgálata nem szükséges.
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3. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek számítása során figyelembe veendő bevételi
és költség tételek, valamint a nyereség meghatározása
Bevételek:
– a közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a tárgyévet megelőző évben realizált menetdíjbevételek (pl. jegy,
bérlet, pótdíj), valamint a kedvezményes bérletek és az ingyenes utazások után igénybe vett szociálpolitikai
menetdíj-támogatás;
– a közlekedési közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a tárgyévet megelőző évben realizált egyéb bevételek
(az állami és az önkormányzati forrásból származó működési célú támogatás vagy kompenzáció kivételével),
valamint
– a tárgyévet megelőző évben biztosított állami, önkormányzati és egyéb működési célú (a helyi közlekedés
folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz nyújtott) támogatás, kompenzáció (a helyi
közlekedés támogatása keretében állami forrásból juttatott támogatás kivételével).
Költségek:
– valamennyi, a helyi közlekedési közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a tárgyévet megelőző évben
felmerült, a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően elkülönítve nyilvántartott szükséges és indokolt
költség.
Nyereség:
– az ágazatban szokásos észszerű nyereség fogalma alatt az indokolt költség 1–5%-a értendő, amely figyelembe
veszi az EK rendelet szerinti, ágazatban szokásos tőkemegtérülési rátát.
A bevételek, a költségek, valamint a nyereség pontos meghatározását a tájékoztató magyarázó része tartalmazza.
Bevételek

Költségek és nyereség

Menetdíjbevételek

Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Üzemeltetés közvetlen üzemanyagköltsége

Pótdíjbevétel

Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége

Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások

Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége
Karbantartás közvetlen költsége
Infrastruktúra költsége
Eszközpótlás/finanszírozás költsége
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége
Értékesítéshez kapcsolódó költségek
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett
költségek
Társasági általános költségek
Nyereség

Bevételek összesen

Költségek és nyereség összesen
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4. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és nyereség kalkulációja
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alatt a tájékoztató mellékletében meghatározottak szerint számított
bevételi, költség és az ágazatban szokásos észszerű nyereség tételek összesítését követően az összes bevétel, az összes
indokolt költség és nyereség negatív egyenlegét kell érteni.
4.1. Az autóbuszok üzemanyagköltségének számításával kapcsolatos szabályok
A helyi közforgalmú közlekedés bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek számítása során az autóbuszok
üzemanyag-fogyasztása a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.)
Korm. rendelet alapján kerül meghatározásra.
4.2. Az eszközpótlás/finanszírozás költségének számításával kapcsolatos szabályok
Az önkormányzat által a szolgáltató eszközpótlási költségei közül az a költség fogadható el indokoltnak, amely
összhangban áll a megrendelt közszolgáltatás minőségi mutatóival, valamint biztosítja a fenntartható
közszolgáltatást.
Az önkormányzatok a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos kompenzáció során a bevételekkel nem
fedezett indokolt költségek tekintetében figyelembe vehetik azokat a fejlesztésekkel felmerülő eszközpótlási
költségnövekedéseket, amelyek a járműállomány minőségi feltételeivel összefüggő, az önkormányzat által
meghatározott követelményekből adódnak.
4.3. A tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek, valamint a társasági általános költségek
számításával kapcsolatos szabályok
Az EK rendeletben és ítéletben foglaltaknak megfelelően a helyi közösségi közlekedés teljesítésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés, illetve e tevékenység finanszírozása a közlekedési szolgáltatók hatékony
működésének, valamint a közszolgáltatások fejlesztésének ösztönzését is biztosítja.
A fenti követelménnyel összhangban a helyi támogatással kapcsolatos igények összeállításakor a bevételekkel
nem fedezett indokolt költségek kalkulációja során 2018. évben az alábbi hatékonysági kritériumokat kell
figyelembe venni.
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja során a 2017. évben a helyi közszolgáltatással
felmerült, a tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségek, illetve a társasági általános költségek együttes
összege a társaság helyi közlekedési közszolgáltatással összefüggésben felmerülő összes közvetlen költségének
60%-áig vehető figyelembe. A támogatási igények összeállításakor a bevételekkel nem fedezett indokolt
költségek kalkulációjánál ennél magasabb közvetett és társasági általános költség nem jeleníthető meg,
amennyiben azonban ennél alacsonyabb az érték, akkor a tényadatokat szükséges figyelembe venni.

5. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásával kapcsolatos egyéb szabályok
Amennyiben az önkormányzat a bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározását a szolgáltató, illetve
Közlekedésszervező adatszolgáltatására alapozza, a szolgáltató, illetve a Közlekedésszervező adatszolgáltatásaként
a társaság könyvvizsgálója által ellenjegyzett olyan adatok fogadhatóak el, amelyeket a könyvvizsgáló igazolása
alapján a számviteli politika szerint vette számításba a társaság. Hivatkozva a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
155. § (3) bekezdésére, amennyiben a vállalkozó szolgáltató, illetve a Közlekedésszervező esetében nem kötelező
a könyvvizsgálat, a szolgáltatónak, illetve a Közlekedésszervezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy könyvvizsgálati
kötelezettségük a hivatkozott jogszabály szerint nem áll fenn, valamint a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az általuk
közölt adatok hitelességéért felelős személy nevét is.

Magyarázat

Figyelembe vehető tétel

Menetdíjbevétel

Utasok által fizetett menetjegyek
és bérletjegyek bevétele

Tényadat

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után
igénybe vett, szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó
bevétel

Tényadat

A helyi önkormányzat által
nyújtott működési támogatás

A támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati
önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú
(a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez
és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás

Tényadat

Egyéb működési célú támogatás

Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által
Tényadat
a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott
működési célú támogatás (átcsoportosított bevételek,
Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs
bevétel stb.)

Pótdíjbevétel

Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele

Tényadat

Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások

Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, amelyek
a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban
jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal
többletköltségének kompenzációja)

Tényadat

Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan
kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele
(pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység,
egyéb hasonló gazdasági tevékenység)
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Közlekedési bevételek

Akkor szükséges kitölteni, ha a tevékenységből származó
bevétel az összes, közszolgáltatással kapcsolatban
felmerülő bevétel 1%-át meghaladja. Ehhez
kapcsolódóan a bevételhez rendelhető költséget is fel
kell tüntetni a megfelelő sorban.
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Magyarázat

Figyelembe vehető tétel

– Járművezetői állomány bérköltsége
– Járművezetői állomány bérét, illetve egyéb személyi jellegű
juttatásait terhelő járulékok
– Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége

Tényadat

Üzemeltetés közvetlen üzemanyagköltsége:
– Üzemanyag
– Vontatási áram

A helyi közforgalmú közlekedés teljesítése során felhasznált
üzemanyag, valamint vontatási áram költsége

Az üzemanyag és a vontatási áram költsége
a szolgáltató által bejelentett tényadat. Az autóbuszok
üzemanyag-fogyasztását a szolgáltató a közúti
gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti
és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható
mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet
alapján határozza meg.

Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége:
– Kenőanyag
– Motorolaj
– Gumiköltség
– Egyéb anyagköltség

– Felhasznált kenőanyag költsége
– Felhasznált motorolaj költsége
– Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak
fizetett díj
– Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség

Tényadat. Az autóbuszok kenőanyag fogyasztását
a szolgáltató a közúti gépjárművek, az egyes
mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás
nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.)
Korm. rendelet alapján határozza meg.

Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége:
–K
 ötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
– Utasbiztosítás
– Gépjármű vizsgáztatás
– Vagyonvédelmi szolgáltatás
– Innovációs járulék
– F ormaruha, munkaruha, védőruha
– Egyéb

– Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás költsége
Tényadat
– Utasbiztosítás költsége
– Gépjárművek vizsgáztatásának költsége
– Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége
– Innovációs járulék költségei
– Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli
elszámolásától
– Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség
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Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége:
– Bérköltség
– Bérjárulékok
– Béren kívüli juttatások költsége
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Költségek

Magyarázat

Figyelembe vehető tétel

Karbantartás közvetlen költsége:
–K
 arbantartás közvetlen anyag-, anyagjellegű és egyéb
költsége
–K
 arbantartás közvetlen személyi jellegű költsége
–H
 armadik fél által végzett karbantartás

– A járművek karbantartása során felmerülő anyag- és
műhelyköltségek
– A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű
költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások)
– Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége

Tényadat

Infrastruktúra költsége:
– Tároló telep
– Pályaudvar, megállóhely

– Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési
költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan
történő kiállás költségei

Tényadat

Eszközpótlás/finanszírozás költsége:
–G
 ördülő állomány értékcsökkenése
–G
 ördülő állomány egyéb finanszírozási költségei
– Egyéb eszköz értékcsökkenése

– Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése
– Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei
– Egyéb, a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök
értékcsökkenése

Tényadat

Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége

Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége

Tényadat

Értékesítéshez kapcsolódó költségek:
– Utastájékoztatás
– Értékesítés
– Elszámoltatás
– Forgalomellenőrzés

– Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például
menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás,
pályaudvari kijelző berendezések üzemeltetési, előállítási
költségei, értékcsökkenése
– Jegy- és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel
foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták
üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége
– Elszámoltatói, leszedő pénztárosi
és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei
– Jegy- és bérletellenőrzés költsége

Tényadat
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Költségek
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Magyarázat

Figyelembe vehető tétel

Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek:
– Forgalomvezetés
– Operatív forgalomirányítás
– Menetrendkészítés
– Egyéb forgalmi költség
– Üzemvezetés
– Operatív üzemirányítás
– Anyagbeszerzés, raktározás
– Egyéb műszaki költség

– Forgalmi terület vezetésének költsége
– A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak
(pl. autóbusz állomásvezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő)
személyi jellegű költsége, valamint a feladatellátásukhoz
szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége
– Menetrendszerkesztés költségei (Nyomdaköltségek nem ide,
hanem az utastájékoztatásba tartoznak)
– Egyéb forgalmi tevékenységhez (például flottakövető
rendszerekhez) kapcsolódó költségek
– Műszaki terület, üzem vezetésének költségei
– A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető,
részlegvezető, csoportvezető) költségei
– Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül
a szervezeti hovatartozástól
– Egyéb, a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek

A tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségek,
illetve a társasági általános költségek együttes összege
a társaság helyi közlekedési közszolgáltatással
összefüggésben felmerülő összes közvetlen
költségének 60%-áig vehető figyelembe. A támogatási
igények összeállításakor a bevételekkel nem fedezett
indokolt költségek kalkulációja során ennél magasabb
összegű, a tevékenységhez kapcsolódó közvetett és
társasági általános költség nem jeleníthető meg,
amennyiben azonban ennél alacsonyabb az érték,
akkor a tényadatokat szükséges figyelembe venni.

Társaság (közlekedési szolgáltató) általános költségei

A társaság általános irányításához kapcsolódó tevékenységek
költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek
magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi,
személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberi erőforrás
gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling
tevékenység, vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési
osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi
tevékenység, stratégiai tevékenység

Nyereség

Az ágazatban szokásos észszerű nyereség

Akkor szükséges kitölteni, ha a tevékenységből
származó költség az összes, közszolgáltatással
kapcsolatban felmerülő költség 1%-át meghaladja,
ehhez kapcsolódóan a költséghez rendelhető bevételt
is fel kell tüntetni a megfelelő sorban.
Magyarázat

Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó, az ágazatban szokásos
észszerű nyereségszint

Figyelembe vehető tétel

Az indokolt költség 1–5%-ának megfelelő összeg.
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Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan
kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége
(pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb
hasonló gazdasági tevékenység)
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3. számú melléklet

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)
l)

Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint a pályázatban foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, továbbá kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet
(a továbbiakban: Pályázó) az adott tárgyban …………………………………………………… (milyen
jogcímen) pályázatot korábban ……….……………………………………………… (mikor, mely időszakra
vonatkozóan) ……………………………………………………………… (mely szervhez) nyújtott be/nem
nyújtott be. (A megfelelő rész aláhúzandó.)
Kijelentem, hogy a Pályázó az Ávr. 75. § (2) bekezdés d) pontja szerint megfelel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában és az Áht. 50. §-ában meghatározott
követelményeknek.
Kijelentem, hogy a Pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
a) alpontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.
Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint nem áll fenn harmadik személy irányába olyan
kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsítja.
Tudomásul veszem, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a támogatás
kedvezményezettjének megnevezését, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a támogatott program
megvalósítási helyét nyilvánosságra hozza.
Kijelentem, hogy a Pályázónak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki
nem egyenlített tartozása nincs.
Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerint, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági
engedélyhez kötött, a Pályázó rendelkezik az annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel,
és ezen engedélyeket a támogatási időszak alatt fenntartja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását
a Támogató, illetve jogszabályban meghatározott szervek vagy megbízottjaik bármikor ellenőrizzék, és részükre
a Pályázó az ellenőrzéshez szükséges minden vonatkozó dokumentumot, számlát, számviteli bizonylatot
átadjon, azokról tájékoztatást nyújtson, és a helyszíni ellenőrzés gyakorlásának feltételeit biztosítsa.
Kijelentem, hogy a Pályázó jelen pályázat benyújtásakor a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbírálásáig,
illetve a támogatói okirat érvényessége alatt a tudomásomra jutástól számított 8 napon belül írásban
bejelentem a Támogatónak, amennyiben az önkormányzat ellen ilyen eljárás indul.
Kijelentem, hogy a Pályázónak esedékessé vált, meg nem fizetett, az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti
köztartozása nem áll fenn.
Kijelentem az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti saját
forrás rendelkezésre áll, és az megfelel az Ávr. 75. § (4a) bekezdésében foglaltaknak.
Kijelentem, hogy a Pályázó a helyi közösségi közlekedés támogatása jogcím vonatkozásában az Ávr. 75. §
(2) bekezdés g) pontja szerinti adólevonási joggal nem rendelkezik. A támogatási összeg a számlaérték bruttó
összege alapján kerül meghatározásra.

Dátum: 2018.
P. H.
		
		

…………………………………
települési önkormányzat aláírása
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4. számú melléklet

Igazolás a 7. pont szerint benyújtandó dokumentumok meglétéről, valamint szabályszerűségi, formai és tartalmi megfelelőségéről
(A Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve tölti ki!)
A pályázatot benyújtott települési önkormányzat neve:
A Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi
szervének a neve, amely a pályázat szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát,
valamint a szükséges hiánypótlást elvégezte:
Minden települési önkormányzat esetében kitöltendő:
A pályázat részeként papír alapon* benyújtandó dokumentumok listája

Benyújtásra kerülte-e?

Hiánypótlásra került-e?

Megjegyzés

(* A menetrend CD- vagy DVD-lemezekre másolva is benyújtható.)

(igen/nem)

(igen/nem)

(Nem válasz esetében kitöltendő.)

a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozata
a helyi személyszállítási közszolgáltatás fenntartásáról
a saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás összegéről
a közszolgáltatási szerződés megkötésének módjáról
tárgyévet megelőző évi közszolgáltatási szerződés (vagy a közszolgáltatási szerződésnek
megfelelő szerződés vagy koncessziós szerződés)
tárgyévet megelőző évi menetrend
tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabása
nyilatkozat a menetrendek és/vagy díjszabások hatályosságáról

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték hitelesített másolati példánya
a pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlap(ok) szolgáltatónként
a pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti pályázói nyilatkozat
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a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi
közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatai

A pályázat részeként papír alapon* benyújtandó dokumentumok listája

Benyújtásra kerülte-e?

Hiánypótlásra került-e?

Megjegyzés

(* A menetrend CD- vagy DVD-lemezekre másolva is benyújtható.)

(igen/nem)

(igen/nem)

(Nem válasz esetében kitöltendő.)

az Sztv. 22. § (1) bekezdése szerinti kijelölő jogszabály
a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozata a közlekedésszervezőre
vonatkozóan a települési önkormányzat által a tárgyévet megelőző évi, a feladatellátási
szerződésben rögzített feladatok teljesítésének ellentételezéseként önkormányzati saját
forrásból nyújtott, vissza nem térítendő támogatás nettó összegéről
a közlekedésszervező 30 napnál nem régebbi cégkivonata, amennyiben
a közlekedésszervező gazdasági társaság formájában működik, illetve
a közlekedésszervező alapító okirata, amennyiben a közlekedésszervező költségvetési
szerv formájában működik
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Csak közlekedésszervezőt megbízott települési önkormányzat esetében töltendő ki:

a települési önkormányzat és a közlekedésszervező között kötött feladatellátási szerződés
a közlekedésszervező tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának
a feladatellátási szerződésben rögzített feladatok ellátásával kapcsolatos, a helyi közösségi
közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatai
A pályázati dokumentumok a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően formailag
és tartalmilag megfelelők és teljes körűek-e? (igen/nem)

Dátum: ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
a Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve illetékes vezetőjének aláírása, P. H.
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5. számú melléklet

5. számú melléklet

Innovációs
és Technológiai Minisztérium
Innovációs
és Technológiai
Minisztérium

Száma:

Száma:
Támogatói okiratminta

Támogatói okirat minta

Támogató neve:
Képviseli:
Székhelye:
Támogató neve:
Telefonszáma:
Képviseli:
Faxszáma:
Székhelye:
E-mail-címe:

Telefonszáma:
Faxszáma:
Kedvezményezett neve:
E-mail
címe:
Képviseli:
Székhelye:
Kedvezményezett
KSH száma:
Képviseli:
Telefonszáma:
Székhelye:
Faxszáma:
KSH
száma:
E-mail-címe:
Telefonszáma:

neve:

Faxszáma:
1.
Acíme:
Támogató a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel, valamint az államháztartásért felelős miniszterrel
E-mail

egyetértésben 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban:
3. melléklet, I. 5. pont
szerinti
„A települési valamint
önkormányzatok
helyi közösségi
1. Támogató
a helyiKvtv.)
önkormányzatokért
felelős
miniszterrel
az államháztartásért
közlekedésének
támogatására”
című
pályázati
kiírást
tett
közzé,
amelyre
a
Kedvezményezett
felelős miniszterrel egyetértésben 2018. évben a Magyarország 2018. évi érvényes
központi
pályázatot nyújtottszóló
be, melyet
a Támogató
a …………………
számú támogatói
döntés
alapján vissza
nem
költségvetéséről
2017.
évi C. törvény
(a továbbiakban:
Kvtv.)
3. melléklet,
I. 5.
pont
térítendő
továbbiakban: támogatás)
szerinti
„Atámogatásban
települési (aönkormányzatok
helyirészesít.
közösségi közlekedésének támogatására”
2. című
A támogatói
jogviszony
az államháztartásról
szóló 2011. éviérvényes
CXCV. törvény
(a továbbiakban:
pályázati
kiírástlétrejöttéhez
tett közzé,– amelyre
Kedvezményezett
pályázatot
nyújtott
48. § (1)
bekezdés b) pontja,
valamint a 48/A. § számú
(2) bekezdése
alapján –döntés
támogatói
okiratotvissza
kell kiadni
be,Áht.)
melyet
a Támogató
a …………………..
támogatói
alapján
nem
térítendő
támogatásban
(a
továbbiakban:
támogatás)
részesít.
a támogatásról, amelyhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. A támogatói okirat tervezetét
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Kedvezményezett részére ……………1 napján elektronikus
2. A úton,
támogatói
létrejöttéhez
az államháztartásról
szóló 2011.
évi okirat
CXCV.
az ÖNEGMjogviszony
rendszeren keresztül
előzetesen–hozzáférhetővé
tette. A Kedvezményezett
a támogatói
törvény
(a az
továbbiakban:
Áht)követő
48. 2§munkanapon
(1) bekezdés
b) pontja,
valamint
a 48/A.
§ (2)
tervezetére
elektronikus feltöltést
belül nyilatkozat
formájában
észrevételt
tehetett
bekezdése
alapján
–
támogatói
okiratot
kell
kiadni
a
támogatásról,
amelyhez
az ÖNEGM rendszerben. Elfogadásnak kell tekinteni, ha a Kedvezményezett e határidőn belül nem tett a
Kedvezményezett
nyilatkozata
is szükséges.
támogatói
okiratés tervezetét
nyilatkozatot, vagy haelfogadó
a Kedvezményezett
nyilatkozatában
foglaltakat A
a Támogató
elfogadta,
a támogatói a
Magyar
Államkincstár
(a
továbbiakban:
Kincstár)
a
Kedvezményezett
okiratot annak megfelelően módosította. Figyelembe szükséges venni ugyanakkor, hogy az észrevételrészére
nem
….irányulhat
. .. . ..magasabb
. 1 napján
elektronikus
úton, aztovábbá,
ÖNEGM
rendszeren
keresztül
előzetesen
összegű
támogatás megítélésére,
hogy észrevétel
esetén,
ha a Kedvezményezett
hozzáférhetővé
tette.egyeztetés
A Kedvezményezett
a támogatói
tervezetére
az elektronikus
és a Támogató közötti
5 munkanapon belül
nem vezetokirat
eredményre,
úgy a Kedvezményezett
feltöltést
követő
2
munkanapon
belül
nyilatkozat
formájában
észrevételt
tehetett az
elveszíti a támogatásra való jogosultságát.
ÖNEGM
rendszerben.
Elfogadásnak
kell
tekinteni,
ha
a
Kedvezményezett
e
határidőn
3.
Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján a támogatói jogviszony az elektronikusan feltöltött támogatói
okirat
belül
nem
tett
nyilatkozatot,
vagy
ha
a
Kedvezményezett
nyilatkozatában
foglaltakat
közlésével, észrevétel esetén a támogatói okirat elfogadásával jön létre. A Kedvezményezett által elfogadott a
Támogató
elfogadta
és avalamint
támogatói
okiratot annak
megfelelően
módosította.
Figyelembe
támogatói okirat
a Támogató
a Belügyminisztérium
pénzügyi
ellenjegyzőjének
jóváhagyása
által lép
szükséges
venni ugyanakkor, hogy az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű
hatályba.

támogatás megítélésére, továbbá, hogy észrevétel esetén, ha a Kedvezményezett és a
Támogató közötti egyeztetés 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a
Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

1

1

a miniszteri döntést tartalmazó támogatói okirattervezet ÖNEGM rendszerbe való feltöltésének dátuma [ÉV. HÓ. NAP.]

a miniszteri döntést tartalmazó támogatói okirat tervezet ÖNEGM rendszerbe való feltöltésének dátuma [ÉV. HÓ. NAP.]
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
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A támogatás tárgya a települési önkormányzatok 2017. évi helyi közösségi közlekedésének támogatása, vissza
nem térítendő támogatás formájában.
A támogatás forrása a Kvtv. 3. melléklet I. 5. pontja szerinti „A települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatása” előirányzat.
Kedvezményezett …………………… Ft, azaz ………………………… forint összegű támogatásra jogosult,
melyet köteles a helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási
ráfordításainak finanszírozására fordítani.2
A jelen támogatás terhére kizárólag a Kedvezményezett által megrendelt helyi közösségi közlekedés
működtetésével kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek számolhatók el.
A támogatást 2018. november 12-ig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján
a Kincstár folyósítja. A támogatást a Kedvezményezett a fizetési számláján történő jóváírást követő
3 munkanapon belül a tárgyévet megelőző évben a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltató
részére kell, hogy átutalja.3
A támogatás felhasználásának határideje 2018. december 31. A Kedvezményezett a támogatást kizárólag
2018. december 31-ig használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett vagy a szolgáltató4 a kapott támogatási
összeget nem a meghatározott célra vagy csak részben használja fel, a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett – az Áht. 53/A. §-ának, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 97–99. §-ának
figyelembevételével – köteles a Kincstárnak a települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi
szerve útján lemondani, és azt a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül ügyleti kamattal,
illetőleg késedelmi kamattal együtt a központi költségvetésbe egy összegben visszafizetni. A Támogató
a támogatás visszafizetésének esetére biztosítékként a Kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján
beszedési megbízással terhelhető bankszámlája javára kiállított felhatalmazó levelet írt elő az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján, amelyet a Kedvezményezett a pályázat benyújtásával egyidejűleg a Támogató részére
rendelkezésre bocsátott.
A Kedvezményezett a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról december 31-i fordulónappal az éves
költségvetési beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el. A szolgáltató5 az átutalt és hozzá
beérkezett támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész számviteli nyilvántartást vezet.
Az Ávr. 101. §-a alapján a Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással kapcsolatos valamennyi
okiratot és dokumentumot, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen,
a támogatás rendeltetésszerű felhasználását igazoló éves költségvetési beszámoló Támogató által történő
jóváhagyásától számított 10 éven keresztül hiánytalanul megőrizni, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén
a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni.
A Támogatás felhasználását a Támogató, a Támogató által ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy,
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, továbbá a jogszabályban
feljogosított egyéb szervek képviselői jogosultak ellenőrizni. A támogatás felhasználása, elszámolása
és ellenőrzése tekintetében a pályázati kiírásban foglaltak az irányadók.
Amennyiben a Kedvezményezett jelen okiratban megjelölt adataiban változás következik be, azt köteles
a Támogató részére a változás bekövetkezésének napjától számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

Abban az esetben, ha a támogatásra a települési önkormányzat több közlekedési üzemágazatra, illetve gazdálkodó szervezetre tekintettel jogosult,
akkor ezt a pontot ki kell egészíteni az éves költségvetési támogatási összegnek az egyes üzemágazatokat, illetve gazdálkodó szervezeteket megillető
pontos összegéről szóló döntéssel.
3
Ha a Kedvezményezett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján feladatellátási szerződés keretében
közlekedésszervezőt bízott meg, amelynek megfelelően a Kedvezményezett a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett
indokolt költségeinek megtérítési feladatát a közlekedésszervező részére átadta, akkor e pont második mondatát pontosítani szükséges aszerint, hogy:
„A támogatást a Kedvezményezettnek a fizetési számláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül át kell utalnia a pályázatában megjelölt
közlekedésszervező részére, amely azt a tárgyévet megelőző évben a Kedvezményezett területén működő és annak pályázatában szereplő
szolgáltatónál jelentkezett, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerült – tárgyévet megelőző évi – veszteségek pótlására használja fel.”
4
Ha a Kedvezményezett az Sztv. 21. § (1) bekezdése alapján a helyi közlekedéssel összefüggő egyes feladatok ellátására közlekedésszervezőt bízott
meg, akkor a felsorolást ki kell egészíteni a közlekedésszervezővel.
5
Ha a Kedvezményezett az Sztv. 21. § (1) bekezdése alapján feladatellátási szerződés keretében közlekedésszervezőt bízott meg, amelynek megfelelően
a Kedvezményezett a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítési feladatát a pályázatában
megjelölt közlekedésszervező részére átadta, akkor e mondat szövegében a szolgáltató helyett közlekedésszervezőt kell szerepeltetni.
2
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A jelen támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan, az Áht. és
az Ávr. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Kedvezményezett pályázata, a benyújtott mellékletek és adatlapok jelen támogatói okirat elválaszthatatlan
részét képezik, függetlenül attól, hogy azok a Támogatói okirathoz fizikailag nem kerültek csatolásra.
Jelen támogatói okirattal, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdésekben az ITM Közlekedési
Szolgáltatási Főosztálya az illetékes, amely vezetője Borbélyné dr. Szabó Ágnes, e-mail-címe:
kozszolgaltatas@nfm.gov.hu, telefonszáma: +36 (1) 795-6818, +36 (1) 795-1752.

Budapest, 2018.
Támogató:
		
		
		

___________________________
közlekedésért felelős miniszter nevében eljáró
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Budapest, 2018.
Pénzügyi ellenjegyző:

		
		

___________________________
Belügyminisztérium
pénzügyi ellenjegyző

1440 Budapest, Pf. 1; telefon: +36 (1 vagy 30) 795-6819; telefax: +36 1 795-0650
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A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei
összevont beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított
állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Magyar
Megye

Vk.

Székhely

Jelölt neve

Dologi

Államkincstár
megállapodás
száma

Személyi

kiadás

kiadás

(ezer Ft)

(ezer Ft)

Összes
elszámolt
költség
(ezer Ft)

Békés

04

Orosháza

Simonka György

3810

1 001

0

1 001

Budapest

18

XXII. kerület

Németh Zsolt Attila

3852

998

0

998

Budapest

16

XX. kerület

Földesi Gyula*

3838

18

0

18

Csongrád

04

Hódmezővásárhely

Lázár János*

3919

1 024

0

1 024

Pest

06

Gödöllő

Vécsey László József*

3830

1 025

0

1 025

Pest

10

Monor

Pogácsás Tibor*

3900

219

0

219

Szabolcs-Szatmár-Bereg

05

Mátészalka

Kovács Sándor*

3812

708

0

708

Zala

02

Keszthely

Manninger Jenő*

3858

1 023

0

1 023

Budapest, 2018. július 19.

Tóth Józsefné s. k.,

Priszter Erzsébet s. k.,

gazdasági igazgató

főkönyvelő

* Kerekítés miatt újra közzétéve.

A Legfőbb Ügyészség közleménye
ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Dr. Máriánné dr. Molnár Mária c. fellebbviteli főügyészségi ügyész, ny. Hajdú-Bihar megyei főügyészségi csoportvezető
ügyész B 01578, dr. Gally-Kovács Imre központi nyomozó főügyészségi ügyész B 02075, valamint Sági Istvánné
VIII. kerületi ügyészségi írnok D 00601 sorszámú ügyészségi szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi,
Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

