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I. rész

SZEMÉLYI RÉSZ

Az Egyes fontos
tisztségeket betölt´ó
személyek ellen´órzésére
létrehozott II. sz. Bizottság
I—199/1999.

SZIGORÚAN TITKOS!
(érvényes: visszavonásig)
Példányszám: 2.
Készült: 2 pld.
Lapszám: 2 lap

Az Egyes fontos tisztségeket betölt´ó személyek ellen´órzésér´ól és a Történeti Hivatalról szóló 1996. évi LXVII.
törvénnyel módosított 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. §-ának (1) bekezdésével létrehozott
II. sz. Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az 1999. január
hó 13. napján megtartott zárt ülésén meghozta a következ´ó
határozatot:
A Bizottság megállapítja, hogy dr. Gál Zoltán országgy´úlési képvisel´ó a Törvény 1. §-ának d) pontjában meghatározott állami tisztséget töltött be.
A Bizottság felszólítja dr. Gál Zoltánt, hogy a határozat
közlését´ól számított 30 napon belül országgy´úlési képvisel´ói tisztségér´ól mondjon le, egyben tájékoztatja arról, hogy
ellenkez´ó esetben a Bizottság e döntését a 30 napot követ´ó
15. nap elteltével nyilvánosságra hozza.
A Bizottság e döntésével szemben a közlést´ól számított
15 napon belül a F´óvárosi Bíróságnál lehet keresettel élni,
amely kereset benyújtása a döntés nyilvánosságra hozatalára halasztó hatályú.

1999/25. szám

Az Egyes fontos
tisztségeket betölt´ó
személyek ellen´órzésére
létrehozott II. sz. Bizottság
I—200/1999.

SZIGORÚAN TITKOS!
(érvényes: visszavonásig)
Példányszám: 2.
Készült: 2 pld.
Lapszám: 2 lap

Az Egyes fontos tisztségeket betölt´ó személyek ellen´órzésér´ól és a Történeti Hivatalról szóló 1996. évi LXVII.
törvénnyel módosított 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. §-ának (1) bekezdésével létrehozott
II. sz. Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az 1999. január
hó 20. napján megtartott zárt ülésén meghozta a következ´ó
határozatot:
A Bizottság megállapítja, hogy Horn Gyula országgy´úlési képvisel´ó a Törvény 1. §-ának c) pontjában írtaknak
megfelel´óen 1956—57-ben karhatalmi alakulatban teljesített szolgálatot, továbbá az 1. § d) pontjában meghatározott állami tisztséget töltött be.
A Bizottság ismételten felszólítja Horn Gyulát, hogy a
határozat közlését´ól számított 30 napon belül országgy´úlési képvisel´ói tisztségér´ól mondjon le, egyben tájékoztatja arról, hogy ellenkez´ó esetben a Bizottság e döntését a
30 napot követ´ó 15. nap elteltével nyilvánosságra hozza.
A Bizottság e döntésével szemben a közlést´ól számított
15 napon belül a F´óvárosi Bíróságnál lehet keresettel élni,
amely kereset benyújtása a döntés nyilvánosságra hozatalára halasztó hatályú.

Indokolás
Indokolás
Dr. Gál Zoltán országgy´úlési képvisel´ó.
Az 1998. június 28. el´ótti parlamenti ciklus idején a
Magyar Köztársaság Országgy´úlésének elnöki tisztségét töltötte be. A Törvény által el´óírt ellen´órzését a Bizottság
00/8014/1996/11/1997. számú eljárásban lefolytatta. Az eljárás eredményeként 1997. október 29-én meghozott 14. sorszámú határozatában a fenti rendelkez´ó résznek megfelel´óen
határozott. A határozat 1998. január 6-án joger´óre emelkedett. A határozatban foglaltaknak dr. Gál Zoltán nem tett
eleget, ezért a Bizottság azt a Magyar Közlöny 1998/1. számában közzétette.
Mivel dr. Gál Zoltán ismételten a Törvény 2. §-ában
meghatározott tisztséget tölt be, ezért a Bizottság a törvény
27. §-ának (4) bekezdése alapján ismét felszólítja a lemondásra.
Jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Törvény 18. §-ának
(1) bekezdésén alapszik.

Horn Gyula országgy´úlési képvisel´ó.
Az 1998. június 28. el´ótti parlamenti ciklus idején miniszterelnöki tisztséget töltött be. A Törvény által el´óírt
ellen´órzését a Bizottság 00/8016/1996/14. számú eljárásban lefolytatta. Az eljárás eredményeként 1997. augusztus
26-án meghozott 22. sorszámú határozatában a fenti rendelkez´ó résznek megfelel´óen határozott. A határozat
1997. szeptember 16-án joger´óre emelkedett. A határozatban foglaltaknak Horn Gyula nem tett eleget, ezért a
Bizottság azt a Magyar Közlöny 1997/93. számában közzétette.
Mivel Horn Gyula ismételten a Törvény 2. §-ában meghatározott tisztséget tölt be, ezért a Bizottság a Törvény
27. §-ának (4) bekezdése alapján ismét felszólította a lemondásra.
Jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Törvény 18. §-ának
(1) bekezdésén alapszik.
Budapest, 1999. január hó 20. napján

Budapest, 1999. január hó 13. napján
Dr. Hodászi Zoltán s. k.,
bíró, a II. sz. Bizottság soros elnöke

Dr. Hodászi Zoltán s. k.,
bíró, a II. sz. Bizottság soros elnöke

Dr. Gondos Imre s. k.,

Dr. Incze Béla s. k.,

Dr. Gondos Imre s. k.,

Dr. Incze Béla s. k.,

bíró, a II. sz. Bizottság tagja

bíró, a II. sz. Bizottság tagja

bíró, a II. sz. Bizottság tagja

bíró, a II. sz. Bizottság tagja
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
49/1999. (III. 26.) Korm.
rendelete
a közmunkaprogramok támogatási rendjér´ól
A Kormány a munkanélküliség csökkentésére alkalmas
fejlesztési, felújítási, különösen infrastrukturális és környezetvédelmi, továbbá az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az e célra a költségvetésben biztosított pénzügyi keret
elosztása céljából a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) A Magyar Köztársaság éves költségvetésér´ól szóló
törvényben, a közmunkaprogramokra biztosított költségvetési el´óirányzat (a továbbiakban: el´óirányzat) e rendelet
szabályai szerint használható fel.
(2) E rendelet alkalmazásában közmunkaprogram a
foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 58. §-a (5) bekezdésének f) pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának el´ósegítésére, illetve az Országgy´úlés vagy a Kormány
által meghatározott cél elérésére irányuló program, amely
az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott munkanélküliek (a továbbiakban: munkanélküli) és a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 37/A. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott rendszeres szociális segélyben részesül´ók
számára, munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony
keretében munkaalkalmat teremt, illet´óleg a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást el´ósegít´ó képzést biztosít, továbbá a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.
törvény 2. §-ának c) pontjában meghatározott befogadottak számára a befogadó állomáson munkaalkalmat teremt.

1739

c) a települési önkormányzatok, illet ´óleg azoknak a
helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti társulásai.
(2) Támogatás az (1) bekezdésben meghatározott szervezet részére abban az esetben nyújtható, ha
a) az 1. §-ban meghatározott közmunkaprogramot valósít meg, és
b) a közmunkaprogram során az 1. § (2) bekezdésében
meghatározott személyek közül legalább 100 f´ó foglalkoztatását valósítja meg oly módon, hogy a foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás megkezdését megel´óz´ó havi
átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest b´óvíti, és
c) vállalja, hogy a közmunkaprogram megvalósításához legalább az igényelt támogatás 10 százalékával önmaga
is hozzájárul, és
d) vállalja, hogy a támogatási összeg 80 százalékát a
b) pontban meghatározott személyek részére járó munkabér és az ahhoz kapcsolódó közterhek kifizetésére
fordítja, és
e) a közmunkaprogram megvalósításához más központi költségvetési el´óirányzatból támogatásban nem
részesül, és
f) fél évnél régebben lejárt társadalombiztosítási, valamint munkaadói járulékfizetési tartozása nincs, illet´óleg a
társadalombiztosítási járulék tartozás esetében a hitelez´ó
az adósság kés´óbbi id´ópontban történ´ó megfizetéséhez
hozzájárult, továbbá az egészségügyi hozzájárulás fizetési
kötelezettségének eleget tett, és
g) a program megvalósulásának helye szerinti megyei
(f´óvárosi) munkaügyi központ igazolja, hogy a program
által létrehozott munkahelyekre és az ott folyó munkákra az 1. §-ban meghatározott személyek közvetíthet ´ók.
(3) Támogatás az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
körbe nem tartozó személyek foglalkoztatásához is nyújtható, ha
a) a 2. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, és
b) a közmunkaprogram megvalósulásának helye szerint illetékes munkaügyi központ igazolja, hogy az adott
munkakör betöltésére az 1. § (2) bekezdésében meghatározott körbe tartozó személyt nem tud kiközvetíteni.

3. §
2. §

(1) A támogatás vissza nem térítend´ó formában nyújtható.

(1) Az el´óirányzat terhére támogatásban részesülhetnek:
a) olyan jogi személyek, amelyek a minisztériumok
vagy az O rszágos Cigány Kisebbségi Ö nkormányzat irányítása alatt állnak,
b) a regionális, továbbá a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint

(2) A támogatás a 2. § (2) bekezdésének a) —b) pontjában, valamint a (3) bekezdésében meghatározott feltételek
szerint foglalkoztatott személyek
a) munkabérére, valamint annak járulékára,
b) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésr´ól szóló jogszabály szerint a munkaadót terhel´ó utazási
költségeire,
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c) munkaalkalmassági vizsgálatának költségeire,
d) munkaruhájának és egyéni véd´óeszközének költségeire,
e) munkásszállítási költségeire, felzárkózását megalapozottan el´ósegít´ó képzési program költségeire, valamint

1999/25. szám
6. §

5. §

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos el´ókészít ´ó,
koordináló feladatokat régiónként az e rendelet mellékletében megjelölt munkaügyi központok látják el. E nnek keretében
a) fogadják a pályázatokat,
b) valamennyi beérkez´ó pályázattal kapcsolatban beszerzik független szakért´ók írásbeli véleményét,
c) a pályázatokat a szociális és családügyi miniszter
által jóváhagyott pontozási és szempontrendszer alapján
min´ósítik,
d) a pályázatokat véleményezés céljából megküldik a
régióban m´úköd´ó megyei (f´óvárosi) munkaügyi központok, megyei (f´óvárosi) önkormányzatok, valamint a megyei
(f´óvárosi) gazdasági kamarák, továbbá az Országos Cigány
Kisebbségi Önkormányzat részére, és a vélemények egyeztetése céljából e szervek képvisel´óinek részvételével Regionális Közmunka Fórumot hívnak össze,
e) döntési javaslatot készítenek a szociális és családügyi miniszter számára a c) pontban meghatározott
szakért ´ói vélemények, valamint a R egionális Közmunka
Fórumon elhangzott vélemények alapján, és ezt a pályázatokkal együtt továbbítják a Szociális és Családügyi
Minisztériumba.

(1) A közmunkaprogramok támogatása pályázati eljárás alapján történik.

7. §

f) kis érték´ú tárgyi eszközének beszerzési költségeire
terjedhet ki.

4. §
(1) A közmunkaprogramok támogatása során az e rendelet mellékletében meghatározott régiókat figyelembe
kell venni.
(2) Az el´óirányzatnak az egyes régiókban felhasználható
keretét a társadalmi gazdasági szempontból elmaradott és
a tartósan jelentkez´ó munkanélküliséggel sújtott térségek
besorolása alapján a szociális és családügyi miniszter határozza meg.

(2) A pályázatot országosan vagy régiónként a Szociális
és Családügyi Minisztérium írja ki.
(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) pályázat kiírásának célját,
b) a pályázaton történ´ó részvétel feltételeit,

(1) A Kormány által kiemelten fontosnak ítélt közfeladatok közmunka révén történ´ó ellátásának el´ósegítésére
a szociális és családügyi miniszter központi keretet különít
el, amelynek felhasználására regionális kötöttségek nélküli, meghívásos pályázat is kiírható. Ebben az esetben a 6. §
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

c) a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását és
mértékét,
d) a pályázat keretében, a régióban nyújtható támogatások összértékét,

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a
megfelel´ó pályázatok híján vagy a megvalósítás hiányossága miatt az adott régióban fel nem használt támogatási
el´óirányzat további hasznosítására is.

e) a pályázó részér´ól rendelkezésre álló saját anyagi er´ó
szükséges mértékét,
f) a közmunkaprogram megvalósulásának határidejét,
a foglalkoztatási kötelezettség mértékére és id´ótartamára
vonatkozó el´óírást,

8. §

g) a pályázat tartalmára vonatkozó el´óírásokat és az
ahhoz szükséges mellékleteket,
h) a szerz´ódésszegés jogkövetkezményeit, továbbá
i) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, a pályázat elbírálásának határidejét.
(4) A pályázati kiírást és a közmunkaprogramok támogatásáról szóló tájékoztatást a Magyar Közlöny Hivatalos
Értesít´ójében közzé kell tenni.

(1) A közmunkaprogram támogatásáról a szociális és
családügyi miniszter határozattal dönt.
(2) A támogatásban részesül´óvel az (1) bekezdésben
meghatározott határozat kézbesítését követ´ó 15 napon
belül a Szociális és Családügyi Minisztérium köt megállapodást.
(3) A közmunkaprogram támogatásáról szóló megállapodásban meg kell határozni a támogatás folyósításának
feltételeit, id´ótartamát, továbbá a megállapodás megszegésének következményeit.
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(4) A támogatást a Szociális és Családügyi Minisztérium
teljesítményarányosan utólag folyósítja.

9. §
A támogatásban részesül´ó a 8. § (3) bekezdése szerinti
megállapodásban meghatározott módon köteles a támogatást visszafizetni, ha abban, valamint az e jogszabályban,
illet´óleg a 8. § (1) bekezdésében meghatározott határozatban el´óírt feltételeket megszegi.

10. §
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2. Közép-dunántúli régió:
Veszprém megye
Fejér megye
Komárom-Esztergom megye
A koordinálást ellátja:
Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ
3. Dél-dunántúli régió:
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye
A koordinálást ellátja:
Somogy Megyei Munkaügyi Központ

(1) A közmunkaprogram megvalósulását és a támogatás
felhasználását a kormányzati ellen´órzési jogkörrel rendelkez´ó szerveken kívül a támogatásról szóló megállapodásban megállapított szerv, továbbá a Szociális és Családügyi
Minisztérium, illet´óleg az általa megbízott szervezetek és
személyek ellen´órzik.
(2) A közmunkaprogramok támogatására az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet szabályait megfelel´óen alkalmazni kell.

4. Közép-magyarországi régió:
Budapest
Pest megye
A koordinálást ellátja:
Pest Megyei Munkaügyi Központ

5. Észak-magyarországi régió:
11. §
E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép hatályba, ezzel egyidej´úleg a Közmunkatanácsról és a közmunkaprogramok támogatási rendjér´ól szóló 117/1997.
(VII. 8.) Korm. rendelet, az azt módosító 193/1997.
(XI. 4.) Korm. rendelet, továbbá a 133/1998. (VII. 29.)
Korm. rendelet hatályát veszti.

Heves megye
Nógrád megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A koordinálást ellátja:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

6. Észak-alföldi régió:
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A koordinálást ellátja:

Melléklet
a 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelethez
1. Nyugat-dunántúli régió:
Gy´ór-Moson-Sopron megye
Vas megye
Zala megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ

7. Dél-alföldi régió:
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye

A koordinálást ellátja:

A koordinálást ellátja:

Zala Megyei Munkaügyi Központ

Békés Megyei Munkaügyi Központ
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
8/1999. (III. 26.) BM
rendelete
a T´úzoltóság Alaki Szabályzatának kiadásáról
A t´úz elleni védekezésr´ól, a m´úszaki mentésr´ól és a t´úzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében és 24. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következ´óket rendelem el:

1999/25. szám
Általános rendelkezések
1. §

A Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelés´ú
el´óirányzat (a továbbiakban: Kac.) a környezetkímél´ó gazdasági szerkezet kialakításának ösztönzését, a környezeti
ártalmak megel´ózését, a környezetterhelés mérséklését, a
bekövetkezett környezeti károk felszámolását, a tájrendezést, továbbá a természeti er´óforrások meg´órzését el´ósegít´ó, a természeti értékek, területek fenntartását, a leghatékonyabb környezetvédelmi megoldások ösztönzését, el´ómozdítását, a társadalom környezeti szemléletének fejl´ódését, valamint a környezetvédelmi kutatást (a továbbiakban együtt: a környezet védelmét) el´ósegít´ó fejezeti kezelés´ú célel´óirányzat.

1. §
(1) A T´úzoltóság Alaki Szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) e rendelet mellékleteként kiadom, és alkalmazását elrendelem.
(2) A Szabályzatot a Belügyi Közlöny teszi közzé.

2. §
E rendelet hatálya kiterjed a hivatásos állami és hivatásos önkormányzati t´úzoltóságoknál szolgálatot teljesít´ó
t´úzoltókra.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidej´úleg hatályát veszti a 13/1978. belügyminiszteri paranccsal kiadott T´úzoltóság Alaki Szabályzata.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A környezetvédelmi miniszter
2/1999. (III. 26.) KöM
rendelete
a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelés´ú
el´óirányzat felhasználásának, nyilvántartásának
és ellen´órzésének részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól szóló
1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 67. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következ´óket rendelem el:

2. §
Az 1. §-ban meghatározott feladatok megvalósításának
el´ósegítéséhez a források a következ´ók:
a) a környezet- és természetvédelmi bírságok,
b) a környezetvédelmi termékdíjak,
c) a nemzetközi segélyek,
d) az önkéntes befizetések és támogatások,
e) a támogatások visszafizetése és ezek kamatai,
f) a megtérített kármentesítési és kárelhárítási költségek és kártérítés,
g) az a)—f) pontokban meghatározottakon túl a költségvetési törvényben meghatározott költségvetési támogatások,
h) a külön jogszabályban meghatározott egyéb bevételek.

3. §
(1) A Kac.-cal a környezetvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezik, és gondoskodik az általa
kijelölt szerv útján (a továbbiakban: a Kac. kezelését végz´ó
szerv)* a kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Kac.-ra vonatkozó, külön jogszabályokban el´óírt
számviteli-könyvviteli és azzal összefügg´ó nyilvántartások
vezetésér´ól.
(2) A Kac. felhasználásával kapcsolatos döntésekr´ól
rendszeresen — a pályázatok esetén a döntést követ ´ó
30 napon belül — összefoglalót kell készíteni, melyet a
Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában és egy országos napilapban közzétesz.
* A Környezetvédelmi Fejlesztési Intézet megalakításáról szóló
2/1999. (K. Ért. 2.) KöM utasítás 8.1. pontja alapján a Környezetvédelmi
alap célfeladat kezelésével kapcsolatos feladatokat a Környezetvédelmi
Fejlesztési Intézet látja el.
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4. §

(1) A Kac. felhasználható:
a) a környezet védelmét, értékeinek meg´órzését közvetlenül el´ósegít´ó beruházások, m´úszaki intézkedések és
kereskedelmi megoldások (a továbbiakban együtt: fejlesztések) megvalósításához, valamint újrahasznosítási rendszerek m´úködtetéséhez,
b) az azonnali beavatkozást igényl´ó környezeti károkozás, illetve veszélyeztetés elhárítását szolgáló intézkedések
költségeinek — ismert károkozó esetén átmeneti, egyéb
esetekben végleges — megtérítésére,
c) közcélú környezetvédelmi feladatok finanszírozására,
d) a környezeti és természeti károkozások megel´ózését, felderítését és felszámolását szolgáló feladatokra,
programokra, illetve a környezetvédelmi hatósági munka
feltételeinek javítására,
e) a Kac. kezeléséhez, m´úködtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellen´órzéséhez szükséges költségek fedezésére,
f) a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi vagyonkezelésével összefügg´ó feladatok ellátására.
(2) Az (1) bekezdés a) , c)—f) pontjaiban meghatározott
támogatás, valamint finanszírozás
a) vissza nem térítend´ó, ideértve a külön jogszabályban
meghatározott rendszeres támogatásokat is,
b) kamatmentes vagy kedvezményes kamatozású
visszatérítend´ó,
c) kamattámogatás,
d) hitelgarancia
formájában történhet. A Kormány eseti döntése alapján
pénzeszköz átadására is sor kerülhet. Az (1) bekezdés
b) pontja szerinti költségek megel´ólegezhet ´óek.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási formák együttes
alkalmazása esetén a támogatás mértéke legfeljebb a fejlesztés költségeinek 60%-áig terjedhet, azzal, hogy a vissza
nem térítend´ó támogatás mértéke nem haladhatja meg az
odaítélt támogatás legfeljebb 50%-át.
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f) a talaj szennyezésekkel szembeni védelmét,
g) a környezet védelmét szolgáló termékek, eljárások,
technológiák kialakítását,
h) a környezet védelmére vonatkozó nemzetközi segély-együttm´úködés és hitelprogramok megvalósítását,
i) a bányavállalkozókra át nem hárítható (elmaradt)
tájrendezést
szolgáló fejlesztések közül ahhoz tartoznak, amelyek a
pályázati felhívásban szerepl´ó kiemelten kezelt támogatási
célok megvalósítását szolgálják.
(2) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhasználást a
miniszter a költségek felmerülésekor, esetenként engedélyezi.
(3) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatok:
a) a környezet védelmét szolgáló mér´ó és ellen´órz´ó
hálózatok, illetve információs rendszerek fejlesztése,
b) a védett természeti területek és értékek védelme, a
biodiverzitás meg´órzése,
c) a környezet védelmét szolgáló kutatás-fejlesztési feladatok,
d) a környezet védelmét szolgáló oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása, támogatása,
e) a környezet védelmét szolgáló intézkedések meghatározását és bevezetését el´ósegít´ó szakmai és intézményi
háttér meger´ósítése, környezetvédelmi programok megvalósíthatósági tanulmányainak elkészíttetése,
f) a társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének alakítása,
g) országos, illetve regionális jelent´óség´ú a környezet
védelmét komplex módon szolgáló, továbbá nemzetközi
környezet- és természetvédelmi egyezményekkel összefügg´ó ágazati feladatok, programok el´ósegítése,
h) a környezet- és természetvéd´ó társadalmi szervezetek és mozgalmak környezetvédelmi programjainak, kezdeményezéseinek támogatása,
i) a külön jogszabályokban meghatározott, a védettségi
szint helyreállítását szolgáló intézkedések.
(4) A 4. § (1) bekezdés d)—f) ponjaiban foglalt célokról
történ´ó felhasználásról a miniszter a költségvetési gazdálkodás általános szabályai szerint dönt.

5. §
(1) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztések
közé:
a) a leveg´ótisztaság védelmét,
b) a hulladékok keletkezésének megel´ózését, a hulladékok káros hatásainak csökkentését, begy´újtését (a továbbiakban együtt: kezelését), hasznosítását, ártalmatlanítását és a környezetkímél´ó, hulladékszegény technológiák
és termékek bevezetését,
c) a zaj- és rezgésvédelmet,
d) a védett természeti értékek meg´órzését, védett természeti területek természetvédelmi kezelését,
e) a vizek mennyiségi és min´óségi védelmét,

6. §
(1) A Kötv. és a külön jogszabályok szerinti befizetéseket az arra kötelezett személy vagy szervezet — a
(2) bekezdésben foglaltak kivételével — közvetlenül
teljesíti a Kac. számlájára.
(2) A Kötv. 10. számú melléklet 14. b) pontja szerinti
bevételek beszedését külön jogszabályok alapján az Adóés Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal (a továbbiakban: APEH),
valamint a Vám- és Pénzügy´órség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP) végzi. A Környezetvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint az
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APEH és a VPOP közötti megállapodások tartalmazzák a
beszedett termékdíj Kac. számlájára történ´ó átutalásának,
a nyilvántartások egyeztetésének, a kölcsönös információszolgáltatásnak, illetve az ellen´órzések lebonyolításának
részletes szabályait.
(3) A Kac. el´óirányzatot megillet´ó bevételeket a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01220263-53000004
számú Környezetvédelmi alap célfeladat számlára kell teljesíteni.
(4) A Kac. el´óirányzat bevételeit és kiadásait e rendelet
4. §-ának (1) bekezdése szerinti jogcímenként összevontan, valamint bevételi és kiadási jogcímenként is nyilván
kell tartani.

7. §
A Kac. felhasználásának tervezése során
a) a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok teljesítésére a Kac. bírságbevételek nélkül számított bevételeinek 5%-a szolgálhat,
b) a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadásokra
el´óirányzott összeg nem haladhatja meg a Kac. tervezett
bevételeinek 15%-át,
c) a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatokra a Kac. éves bevételének legfeljebb 10%-a tervezhet´ó,
d) a 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségek fedezetére a bevételek beszedésével és ellen´órzésével
összefüggésben a Kac. bevételeinek legfeljebb 3%-a, a kezelés, m´úködtetés és a felhasználás ellen´órzésének feladataira
a Kac. bevételeinek legfeljebb 3,5% -a irányozható el´ó,
e) a 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott vagyonkezelési feladatokra a Kac. bevételének legfeljebb
1%-a irányozható el´ó.
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(1) A pályázatokat
a) az 5. § (1) bekezdés a), b), c), e), f) pontjaiban
meghatározott fejlesztések esetén az illetékes környezetvédelmi felügyel´óséghez,
b) az 5. § (1) bekezdés d), i) pontok esetében a nemzeti
park igazgatósághoz [a továbbiakban a) és b) pont együttesen: területi szervek],
c) az 5. § (1) bekezdés g), h) pontjaiban meghatározott
fejlesztések esetén a Minisztériumhoz
kell benyújtani.
(2) A területi szervek címjegyzékét a pályázati felhívás
tartalmazza.
(3) Abban az esetben, ha területi szervezet a pályázó, a
pályázatokat a Minisztériumhoz kell benyújtani.
(4) A pályázatot akkor lehet benyújtani, ha a pályázó
legalább a pályázatban szerepl´ó fejlesztési költségek
30% -át elér ´ó saját forrással rendelkezik, települési önkormányzatok esetében ez a mérték 20% . Az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fejlesztések, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásból származó, a környezet
védelmét szolgáló fejlesztések esetében 30% -os saját
forrás alatti pályázatok is benyújthatók.
(5) Nem nyújthat be támogatási kérelmet vagy pályázatot, aki cs´ód- vagy felszámolási eljárás alatt áll, illetve
akinek 60 napon túli köztartozása van.

10. §
(1) A pályázatok az év során folyamatosan nyújthatók
be, legkés´óbb tárgyév szeptember 15-éig.
(2) A pályázatok elbírálására évente legalább két alkalommal kerül sor.

A környezet védelmét, értékeinek meg´órzését közvetlenül
el´ósegít´ó fejlesztések pályázati rendszere
8. §
(1) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásokra
a miniszter a Minisztérium hivatalos lapjában a tárgyévi
költségvetési törvény hatálybalépését követ´ó 60 napon belül — az érintett minisztériumok véleménye, valamint a
környezet- és természetvédelmi célra létrejött társadalmi
szervezetek együttes ajánlásainak ismeretében — pályázati felhívást tesz közzé.
(2) A pályázati felhívás tartalmazza a támogatási célokat
és a pályázat benyújtásának feltételeit.
(3) A Kac. terhére támogatást belföldi székhely´ú jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez´ó gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó, devizabelföldi magánszemély
kaphat.

(3) Az e rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja szerinti
feladatokra vonatkozó igényt évente egy alkalommal, az
erre vonatkozó pályázati felhívás megjelenését követ ´ó
90 napon belül kell benyújtani. Az elbírálásra a pályázat
beadási határidejét ´ól számított 150 napon belül kerül
sor.
(4) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntéssel
szemben jogorvoslatnak helye nincs.

11. §
(1) Nem továbbítható a Minisztériumhoz, illetve a
Minisztériumhoz benyújtott pályázatok esetében nem
támogatható az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szerepl´ó valamelyik támogatási célnak,
illetve a hiánypótlás ellenére az el´óírt formai vagy tartalmi feltételeknek.
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(2) A pályázati felhívásban szerepl´ó formai vagy tartalmi feltételeknek nem megfelel´ó pályázat esetében a területi szerv, a Minisztériumhoz benyújtott pályázat esetén a
Minisztérium — a pályázat nyilvántartásba vételének mell´ózésével — haladéktalanul felhívja a pályázót a hiányok
pótlására.
(3) A pályázati felhívásban szerepl´ó formai és tartalmi
feltételeknek megfelel´ó pályázatokat a területi szerv —
véleményével együtt — a benyújtást követ´ó 8 napon belül
továbbítja a Minisztériumhoz.
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13. §

(1) A támogatás folyósítására irányuló szerz´ódésben
biztosítékot kell kikötni. A támogatás biztosítékaként jelzálogjoggal biztosított forgalomképes ingatlan és/vagy
készpénzes bankgarancia fogadható el.

(5) A pályázatok összesítését és el´ózetes szakért´ói értékelését a Kac. kezelését végz´ó szerv látja el.

(2) A biztosíték elfogadásánál figyelembe kell venni:
a) a visszatérítend´ó támogatás biztosítékaként felajánlott per-, teher- és igénymentes, forgalomképes ingatlan
értéke legalább a kért támogatás összegének kétszeresét
elérje,
b) vissza nem térítend´ó támogatás esetében legalább
a támogatás mértékével megegyez´ó érték´ú per-, teherés igénymentes, forgalomképes ingatlan fedezet fogadható el,
c) a támogatás biztosítékaként felajánlott készpénzes
bankgarancia értéke legalább a kért támogatással azonos
mérték´ú legyen.

12. §

14. §

(1) A pályázatok elbírálására — ha jogszabály eltér´óen
nem rendelkezik — a miniszter Tárcaközi Bizottságot hoz
létre (a továbbiakban: Bizottság), amelynek tagjai a miniszter által kijelölt, a Minisztérium köztisztvisel´ói állományába tartozó személyek, a miniszter felkérése alapján
a Belügyminisztérium, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium képvisel´óje, valamint a környezet- és természetvédelmi célra létrejött társadalmi szervezetek által delegált három személy.

(1) Az 5. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatok
megvalósítására pályázat útján igény nyújtható be:
a) tájrendezési tervek elkészítésére és az ezt megalapozó dokumentáció elkészítésének finanszírozására,
b) tájrendezési feladat joger´ósen jóváhagyott tájrendezési terv szerinti végrehajtására.

(4) A pályázatok támogatási feltételeire, elbírálására, a
pályázatokról hozott döntésekkel kapcsolatos információszolgáltatásra, az ajánlati kötöttségre, a szerz´ódéskötésre
és a szerz´ódést´ól való elállás feltételeire — az e rendeletben foglalt eltérésekkel — a külön jogszabályban* foglaltak irányadóak.

(2) A Bizottság maga állapítja meg az ügyrendjét, amelyet a miniszter hagy jóvá.
(3) A támogatás odaítélésér´ól a Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.
(4) A Bizottság adott pályázatra vonatkozó javaslata
kialakításában nem vehet részt olyan személy, aki vagy
akinek hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]
a) kötelezettség vagy felel´ósség alól mentesül,
b) a pályázó tisztségvisel´óje vagy a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, vagy
c) bármilyen más el´ónyben részesül, illetve a megkötend´ó jogügyletben egyébként érdekelt.
(5) A döntésr´ól és annak indokolásáról a döntést´ól
számított 15 munkanapon belül a Kac. kezelését végz´ó
szerv írásban értesíti a pályázót.
(6) A nyertes támogatást igényl´óvel, pályázóval a miniszter vagy az általa megbízott személy köt szerz´ódést.

* Az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet.

(2) Az 5. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatok
megvalósítására benyújtott igényléshez csatolni kell:
a) a tájrendezésre kerül´ó ingatlannak a felhívás megjelenése napjánál nem régebbi tulajdoni lapját, vagyonkezel´ó által benyújtott igény esetében a Kincstári Vagyonkezel´ó Igazgatóság hozzájárulását,
b) a bányakapitányság igazolását az át nem hárítható
(elmaradt) tájrendezési feladat meglétér´ól,
c) az illetékes települési önkormányzat jegyz´ójének
nyilatkozatát arról, hogy a terület újrahasznosítási célja
nem ellentétes a települési területrendezési tervben megjelölt területfelhasználási kategóriával.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmen´óen szükséges
melléklet:
a) az (1) bekezdés a) pontja esetében:
aa) a bányakapitányság nyilatkozatának tartalmaznia
kell az eljárásban érintett szakhatóságok megnevezését is,
ab) a tájrendezési terv engedélyezésében érintett hatóságok nyilatkozata a tájrendezési feladat elvégzésének
szükségességér´ól és az újrahasznosítási cél elfogadásáról,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetében:
az illetékes bányakapitányság által joger´ós határozattal
engedélyezett tájrendezési terv.
(4) A benyújtásra annak a területnek a tulajdonosa vagy
vagyonkezel´óje jogosult, amelyen a bányavállalkozókra át
nem hárítható tájrendezési feladatot még nem végezték el.
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A közcélú feladatok finanszírozására vonatkozó
szabályok
15. §

(1) A Kac. közcélú környezet- és természetvédelmi feladatainak finanszírozására a 8—13. §-ok rendelkezéseit az
e fejezetben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Az 5. § (3) bekezdés a) —i) pontig tartó feladatok
finanszírozására tartalékot kell képezni.

16. §
A miniszter a közcélú környezetvédelmi feladatok finanszírozásáról
a) az 5. § (3) bekezdésének a)—d) és f) pontjaiban
meghatározott feladatok esetében a miniszter által felkért
személyekb´ól álló Szakért´ói Bizottságok javaslata alapján,
b) az 5. § (3) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatok tekintetében a felhasználás koordinálásával
megbízott, pályázat útján kiválasztott szervezet(ek) javaslata alapján,
c) egyéb esetekben a feladatok felmerülésekor
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c) nem megfelel´ó teljesítés vagy szerz´ódésszegés esetén
felszólítja a támogatottat a teljesítésre, ennek eredménytelensége esetén kezdeményezi a szerz´ódésben foglalt
szankciók érvényesítését,
d) rendszeresen vizsgálja a csomagolóanyagok termékdíja alóli mentességre kiadott engedélyben foglaltakat, a
termékdíj visszaigénylésének jogosságát, és a jogszabályban el´óírt feltételek megléte esetén gondoskodik a visszautalásról,
e) havonta tájékoztatja a Minisztériumot az ellen´órzések eredményér´ól,
f) figyelemmel kíséri a támogatásban részesül´ó szervezettel szemben induló felszámolási, végelszámolási és
cs´ódeljárásokat, és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint köteles a Kac. követelését hitelez´ói igényként érvényesíteni,
g) a fejlesztés befejezését követ´óen szakmai és pénzügyi szempontok alapján ellen´órzi a szerz´ódésben foglaltak teljesítését,
h) az utóellen´órzés eredményes befejezése és a szerz´ódés teljesülése után lezárja a szerz´ódést, és err´ól értesíti a
támogatottat.
(2) A támogatás felhasználását a külön jogszabályokban
meghatározott szervezetek is ellen´órzik.

dönt.
Záró rendelkezések
17. §
(1) Az 5. § (3) bekezdésének a) —d), f) pontjaiban említett feladatokat szolgáló éves pénzügyi keret legalább
50%-ára az illetékes Szakért´ói Bizottság, az 5. § (3) bekezdésének h) pontjában említett feladatok esetében a teljes
pénzügyi keretre az illetékes szervezet nyilvános pályázatot hirdet meg.
(2) A támogatási igényeket a Kac. kezelését végz´ó szervhez kell benyújtani.
(3) A döntési javaslatokat a Szakért´ói Bizottságok, illetve szervezetek terjesztik el´ó jóváhagyásra.

A támogatások felhasználásának ellen´órzése
18. §
(1) A Kac. kezelését végz´ó szerv:
a) ellen´órzi a támogatási szerz´ódésben foglaltak teljesítését, és gondoskodik a teljesítéssel arányban álló összeg
átutalásáról a támogatott által benyújtott igénylés alapján,
b) elvégzi a hozzá benyújtott teljesítést, illetve részteljesítést igazoló bizonylatok pénzügyi vizsgálatát a benyújtást követ´ó 15 napon belül, amely id´ószakba az esetleges
hiánypótlásra fordított id´ó nem számít be,

19. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a közcélú környezetvédelmi feladatok finanszírozásának összetett szabályairól szóló 6/1997. (I. 31.) KTM rendelet, valamint az azt módosító 10/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 3. §-a,
a Központi Környezetvédelmi Alap kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 16/1997. (VI. 5.) KTM
rendelet, valamint az azt módosító 14/1998. (V. 22.) KTM
rendelet 7. §-a hatályát veszti.
(2) A miniszter e rendelet hatálybalépését´ól számított
15 napon belül gondoskodik a 12. § (1) bekezdésében és a
16. § a) pontjában említett bizottságok létrehozásáról. A
bizottságok megalakulásuktól számított 15 napon belül
elfogadják ügyrendjüket.
(3) A korábbi rendelkezések alapján, a környezet védelmét szolgáló fejlesztések támogatásának odaítélésére
1998. december 31-ig benyújtott pályázatokról — a benyújtáskor hatályban lév´ó jogszabályok alapján — 1999.
május 31-ig kell döntést hozni.
(4) Az 1999. év során a pályázatokat
a) az április 15-éig beérkezett pályázatok esetében május 31-ig,
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b) az április 30-áig beérkezett pályázatok esetében
augusztus 31-ig,
c) a szeptember 15-éig beérkezett pályázatok esetében
november 30-ig
kell elbírálni.
Dr. Pepó Pál s. k.,
környezetvédelmi miniszter

A nemzeti kulturális örökség
miniszterének
5/1999. (III. 26.) NKÖM
rendelete
a közm´úvel´ódési feladatellátás országos
szakfelügyeletér´ól
A kulturális javak védelmér´ól és a muzeális intézményekr´ól, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm´úvel´ódésr´ól szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 100. §-a (3) bekezdésének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
I. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a közm´úvel´ódési feladatellátók, közösségi színterek, közm´úvel´ódési intézmények szakfelügyeletére.

II. A szakfelügyelet feladatai
2. §
A szakfelügyelet
a) ellen´órzi a közm´úvel´ódési feladatellátásra, a közösségi színterek, közm´úvel´ódési intézmények m´úködésére,
tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtását, érvényesülésük módját, a szakmai követelmények betartását és a központi támogatások rendeltetésszer´ú felhasználását,
b) értékeli a törvény 76. §-a alapján a helyi önkormányzati közm´úvel´ódési rendeletekben rögzített kötelez´ó feladatok megvalósulását,
c) vizsgálja a feladatellátás, az intézményi m´úködés hatékonyságát,
d) értékeli a feladatellátók és az intézmények közötti
együttm´úködést, és javaslatot tesz az együttm´úködés fejlesztésére,
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e) vizsgálja a feladatellátáshoz, a közösségi színterek és
a közm´úvel´ódési intézmények m´úködéséhez szükséges
személyi, létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételeket,
f) ellen ´órzi az egyes közm´úvel´ódési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek, foglalkoztatási el´óírások, valamint a közm´úvel´ódési továbbképzés
és min ´ósített szakmai továbbképzés követelményeinek
teljesítését,
g) feltárja a végzett munkában tapasztalt eredményeket
és a fogyatékosságokat, azokról jelentést tesz a szakfelügyeletet irányító Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: NKÖM) Közm´úvel´ódési F´óosztályának.

III. A szakfelügyelet megszervezése
3. §
(1) A közm´úvel´ódési feladatellátás országos szakfelügyeletét a NKÖM Közm´úvel´ódési F´óosztálya szervezi és
irányítja.
(2) A szakfelügyeleti munkát a kulturális és a számítástechnika-alkalmazói (szoftver) szakért ´ók m´úködésének engedélyezésér´ól szóló 17/1997. (IV. 18.) MKM rendelet 1. számú mellékletének 6. pontjában szerepl´ó közm´úvel´ódési szakterületen szakért ´ói tevékenységet folytatók köréb´ól esetenkénti megbízással foglalkoztatott
szakért ´ók végzik.
(3) A szakfelügyelet m´úködtetésének költségeit a
NKÖM éves költségvetésében, fejezeti kezelés´ú el´óirányzatként biztosítja.
(4) A NKÖM Közm´úvel´ódési F´óosztálya éves program
alapján megbízást ad a szakfelügyeletet ellátó szakért´óknek, el´ókészíti, szervezi és irányítja munkájukat. Gondoskodik arról, hogy a feladatellátó, fenntartó, m´úködtet´ó
megfelel´ó tájékoztatást kapjon a munka megkezdésér´ól,
végzésér´ól és eredményeir´ól.
(5) A szakfelügyelet m´úködésével kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási feladatokat a Magyar M´úvel´ódési
Intézet látja el.

IV. Záró rendelkezés
4. §
E z a rendelet a kihirdetését követ ´ó 5. napon lép hatályba.
Dr. Hámori József s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere
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III. rész

HATÁROZATOK
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Az Országgy´úlés
23/1999. (III. 26.) OGY
határozata

Az Országgy´úlés határozatai

mentelmi jog fenntartásáról*

Az Országgy´úlés
21/1999. (III. 26.) OGY
határozata

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Csurka István országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 13.B.24056/1999/2. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.

mentelmi jog fenntartásáról*
Dr. Áder János s. k.,
A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Csurka István országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 13.B.24054/1999/2. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.

az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
22/1999. (III. 26.) OGY
határozata
mentelmi jog fenntartásáról**
A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Csurka István országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 13.B.24055/1999/2. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.

Az Országgy´úlés
24/1999. (III. 26.) OGY
határozata
mentelmi jog fenntartásáról**

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése dr. Eörsi Mátyás
országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 4.B.24.614/1998/3. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 23-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az O rszággy´úlés az 1999. március 23-i ülésnapján
fogadta el.

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 23-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 23-i ülésnapján
fogadta el.
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Az Országgy´úlés
25/1999. (III. 26.) OGY
határozata

c) évente legalább egy alkalommal számoljon be az
Országgy´úlésnek a határon túli magyarokra vonatkozó
politikai feladatok végrehajtásáról, beleértve a Magyar
Állandó Értekezletek ajánlásainak végrehajtását is.

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Köztársaság Kormánya között a Szentgotthárd város
környéki magyar—osztrák ipari park vasúti átmen´ó
forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt
Egyezmény meger´ósítésér´ól*

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Osztrák Köztársaság Kormánya között a Szentgotthárd
város környéki magyar—osztrák ipari park vasúti átmen´ó
forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt
Egyezményt;
2. felkéri a köztársasági elnököt a meger´ósít´ó okirat
kiállítására;
3. felkéri a külügyminisztert, hogy az Egyezmény meger´ósítésér´ól diplomáciai úton értesítse az Osztrák Köztársaság Kormányát.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
26/1999. (III. 26.) OGY
határozata
a Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához
kapcsolódó feladatokról**

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
27/1999. (III. 26.) OGY
határozata
a legf´óbb ügyész beszámolójának elfogadásáról*
Az Országgy´úlés a Magyar Köztársaság legf´óbb ügyészének az ügyészség 1997. évi tevékenységér´ól szóló beszámolóját elfogadja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
28/1999. (III. 26.) OGY
határozata

1. Az Országgy´úlés üdvözli a Magyar Állandó Értekezlet
megalakulását, és egyben felkéri a Kormányt, hogy
a) biztosítsa a Magyar Állandó Értekezlet m´úködési
feltételeit;
b) megfelel´ó egyeztetések után fogalmazza meg a Magyar Állandó Értekezlet m´úködésével kapcsolatos feladatokat, és dolgozza ki a feladatok végrehajtásának mechanizmusait;

Az Országgy´úlés a családtámogatási rendszerek továbbfejlesztése, valamint a társadalmi esélyegyenl´óség és a népesedéspolitikai célok érvényesülése céljából a következ´ó
határozatot hozza:

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 23-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 23-i ülésnapján
fogadta el.

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 23-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 23-i ülésnapján
fogadta el.

a gyermekgondozási díj intézményének ismételt
bevezetésér´ól**
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1. Az Országgy´úlés ismételten bevezeti a gyermekgondozási díj intézményét, és ennek költségvetési fedezetét
már az 1999. évi költségvetésben is biztosítja.
2. Az O rszággy´úlés felkéri a Kormányt, hogy a szükséges törvénymódosításokat 1999. május 15-ig terjessze
az O rszággy´úlés elé.
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A Köztársaság Elnökének
71/1999. (III. 26.) KE
határozata
egyetemi tanári felmentésr´ól
Az oktatási miniszter el´óterjesztésére

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

a Debreceni Egyetemi Szövetség
Debreceni Agrártudományi Egyetemen
dr. Nyiri László további jogviszonyban alkalmazott egyetemi tanárt — közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történ´ó megsz´únésére tekintettel —
1999. szeptember 30. napjával
e tisztsége alól felmentem.
Budapest, 1999. március 25.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

A Köztársasági Elnök
határozatai

Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

A Köztársaság Elnökének
70/1999. (III. 26.) KE
határozata
büntetés-végrehajtási altábornagy szolgálati
viszonyának megszüntetésér´ól és nyugállományba
helyezésér´ól
Az igazságügy-miniszter javaslatára
1999. szeptember 30-i hatállyal
dr. Tari Ferenc büntetés-végrehajtási altábornagy
szolgálati viszonyát megszüntetem, és ´ót nyugállományba
helyezem.

A Köztársaság Elnökének
72/1999. (III. 26.) KE
határozata
bírósági illetékességi terület módosításáról
Az O rszágos Igazságszolgáltatási Tanács el´óterjesztésére a bíróságok szervezetér´ól szóló 1997. évi LXVI.
törvénynek a F ´óvárosi Bíróság és a megyei bíróságok, a
helyi bíróságok és a munkaügyi bíróságok illetékességi
területér´ól rendelkez´ó melléklete I. részét 1999. június
hó 30. napjával úgy módosítom, hogy Szárliget község a
7/2. pontból a 12/1. pontba kerül.

Budapest, 1999. március 25.
Budapest, 1999. január 26.
Göncz Árpád s. k.,

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Dr. Dávid Ibolya s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

igazságügy-miniszter

miniszterelnök
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A Kormány határozatai
A Kormány
1030/1999. (III. 26.) Korm.
határozata
a Kormány által alapított közalapítványok
m´úködésének áttekintésér´ól
A Kormány a polgári társadalom civil szférájának er´ósítése, a társadalmi er´ók mozgósítása és a közfeladatok megvalósításának széles kör´ú támogatására fontosnak tartja a közalapítványi rendszer m´úködtetését. Ugyanakkor a közpénzek
hatékonyabb hasznosulásáért viselt felel´ósségére tekintettel
az alábbi feladatok végrehajtását rendeli el annak érdekében,
hogy a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésében megfogalmazott közalapítványi támogatásokra megalapozott javaslatot tudjon el´óterjeszteni.
1. A Kormány tárcaközi munkacsoportot hoz létre az
általa alapított közalapítványok tevékenységének, az alapító okiratban meghatározott közcélok megvalósításának
áttekintésére.
A munkacsoport tagjai az alapítói jog gyakorlásában
közrem´úköd´ó tárca, a Pénzügyminisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal illetékes referatúrájának, a Civil Kapcsolatok F´óosztályának és a Kormányzati Ellen´órzési Iroda
képvisel´ójéb´ól áll.
A közalapítvány tevékenységének áttekintése során különös figyelmet kell fordítani:
a) a különböz´ó közalapítványok m´úködési céljai között fellelhet´ó párhuzamosságokra,
b) a költségvetési támogatáson kívül bevont küls´ó források mértékére, illetve annak lehet´óségeire,
c) a hatékony m´úködés biztosítására,
d) a társadalmasítás mértékére, annak indokoltságára,
illetve szükségességére,
e) a vállalkozási tevékenység megítélésére.
A munkacsoport m´úködtetése, illetve a tapasztalatok
hasznosítása a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
feladata.
Felel´ós: Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: a munkacsoport felállítására: azonnal
a feladatok befejezésére: 1999. május 31.
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A Kormány
1031/1999. (III. 26.) Korm.
határozata
a közmunkaprogramok m´úködtetésér´ól
A Kormány a munkanélküliség csökkentésére, a halmozottan hátrányos helyzet´ú munkanélküliek és a munkaer´ópiaci szempontból elmaradt térségek felzárkóztatására
irányuló programok, valamint az azokra biztosított költségvetési keret felhasználásának összehangolása, továbbá
a regionális sajátosságok érvényesülése érdekében a következ´ó határozatot hozza:
1. A Kormány
a) hozzájárul ahhoz, hogy a munkanélküliek foglalkoztatását szolgáló központi erd´ósítési programról rendelkez´ó 2286/1998. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtásaként
a Szociális és Családügyi Minisztérium közmunkaprogramok támogatási el´óirányzatába átutalt 451 M Ft támogatási részb´ól 223 M Ft támogatási összeg a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím,
2. el´óirányzat-csoport 1. kiemelt el´óirányzatába (Erdészeti
közcélú feladatok), 100 M Ft támogatási összeg a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím,
4. alcím, 1. el´óirányzat-csoport 1. kiemelt el´óirányzatába
(Mez´ógazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása) kerüljön visszautalásra;
b) hozzájárul, hogy a fennmaradó 128 M Ft a Szociális és
Családügyi Minisztérium 1999. évi közmunkaprogramok
el´óirányzatát árvíz- és belvízvédelmi fenntartási és fejlesztési
feladatok közmunka-támogatási kereteként kiegészítse.
2. A Kormány — megköszönve a tagok eddigi munkáját
— az Országos Közmunkatanácsot megszünteti.
3. Ez a határozat a közzétételét követ´ó 5. napon lép
hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1032/1999. (III. 26.) Korm.
határozata
a budapesti Stadion Szálló állami tulajdonba
kerülésér´ól és sportcélú felhasználásáról szóló
1033/1998. (III. 27.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezésér´ól

2. A közalapítványok költségvetési törvényben el´óirányzott közvetlen támogatására — a lefolytatott vizsgálat
alapján —, illetve az esetlegesen szükséges átalakítás módozatairól a Kormány számára készüljön el´óterjesztés.
Felel´ós: Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
alapítói jogokat gyakorló miniszterek
pénzügyminiszter
Határid´ó: 1999. június 30.

1. A Kormány a budapesti Stadion Szálló állami tulajdonba kerülésér´ól és sportcélú felhasználásáról szóló 1033/1998.
(III. 27.) Korm. határozatot hatályon kívül helyezi.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
13/1999. (III. 26.) ME
határozata
f´óiskolai tanár felmentésér´ól
A fels´óoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
73. §-ának a) pontja alapján
Schleinerné dr. Szányel Erzsébetet, az Illyés Gyula Pedagógiai F´óiskola f´óiskolai tanárát e tisztségéb´ól — közalkalmazotti jogviszonya megsz´únésére tekintettel — 1999. június
30-i hatállyal
felmentem.
Orbán Viktor s. k.,
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3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami
támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyekt´ól
4.2. Jogi személynek nem min´ósül´ó
gazdasági társaságtól
4.3. Magánszemélyekt´ól
4.3.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel a gazdasági évben

23 800
—
—
—

—

417 000

—
350 000
790 800

miniszterelnök

Kiadások

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Demokrata Egyesülés 1998. évi
pénzügyi beszámolója
Forintban

1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított
összegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

—
645 000
—
140 000
—

Összes kiadás a gazdasági évben

785 000

—
—

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás

—
—

Juhász György s. k.,

Biriné Schmid Tünde s. k.,

elnök

alelnök

KÖZLEMÉNY
az országgy´úlési képvisel´ók választási elszámolásáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1998. évi
országgy´úlési képvisel´ók választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegér´ól, forrásáról
és felhasználásának módjáról a jelöl´ó szervezetek és független jelöltek nyilatkozatai:*
Magyar Szocialista Munkáspárt
Forintban
25 819
14 181
40 000

Folyósított állami támogatás:
Tagsági egyéni támogatások:
Összesen:
Csaba Elemér s. k.,
országos titkárhelyettes

* Az összeállítás a jelöl´ó szervezeteket, független jelölteket a nyilatkozat Magyar Közlöny Szerkeszt´óségéhez történt beérkezése sorrendjében
tartalmazza.
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A Központi Kárrendezési Iroda
közleménye
az 1999. május 4—14-ig terjed´ó id´ószak
— II/1., II/2. és II/3. földalapra vonatkozó — term´óföld
árveréseir´ól
Az 1999. május 4—14-ig terjed´ó id´ószak
— II/1. földalapra vonatkozó — term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. május
4—14-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított
1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján
(II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´ú
megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdet ´ótábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthet ´ók.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön
létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az
egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV.
törvény 22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK
kikiáltási áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ának
— a II/1. földalapra vonatkozó — (2) bekezdése alapján
az ´ót megillet ´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti
igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik
állandó bejelentett lakhellyel, vagy
b) a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással
bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt
a megyei kárrendezési hivatal által hozott határozattal
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igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld
az adott település közigazgatási határán belül volt. A kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld fekvését a földhivatal,
illetve a megyei kárrendezési iroda is igazolhatja,
amennyiben ez a határozatból nem derül ki.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Figyelmeztetés
Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján,
vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen
lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erej´ú magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezet´óje kizárja a további árverésb´ól azt az árverez´ót, aki az ajánlat lezárását követ´óen nem él
vételi jogával. A kizárt személy az árverési el´ólegét elveszti.
Az elvesztett árverési el´óleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a term´óföld mez´ógazdasági hasznosítására (fert´ózésmentes és gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a term´óföldet a mez´ógazdasági termelésb´ól öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzést´ól számított öt éven belül
megszegi, a term´óföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája
körüli term´óföldre az árverés során el´óvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett term´óföldnek a tulajdonszerzést´ól számított három éven belül történ´ó elidegenítéséb´ól származó bevételnek term´óföldre fordított értéknövel´ó beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez
hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelen´ó kárpótlásra jogosult kés´óbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebb´ól az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vev´ó
árverez´ó, továbbá az árverésb´ól kizárt személy az árverés
lezárását követ´ó három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.
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A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt term´óföld AK
értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett összeg´ú
megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó részére.
A term´óföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a term´óföld értékét növel´ó meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az
állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
a kárrendezési iroda ellen´órzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó term´óföld új
tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet el´ókészít´ó, szükséges f´ó
gazdasági munkáknak (szántás, talajer´ó-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´ósebb takarmányvetés)
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a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított
ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja
birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba adja a term´óföldet akkor is, ha a birtokbaadás egyéb
feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását
nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes term´óföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veend´ó.
Központi Kárrendezési Iroda

Baranya megye
A Központi Kárrendezési Iroda ENDR ´ÓC községben, a Vörös Csillag Mgtsz, Kétújfalu használatában (kezelésében)
lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Endr´óc, F´ó u. 36., Ifjúsági Klub
Az árverést a Baranya és Somogy Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 4., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Endr´óc
Helyrajzi szám

0120 a
0166-ból

Terület

45 ha 3796 m2
9 ha 6261 m2

M´úvelési ág

gyep
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

108,83
71,79
Novák Sándorné s. k.,
mb. irodaigazgató

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A Központi Kárrendezési Iroda GÖMÖRSZ ´ÓL ´ÓS községben, a Borsodi Erd´ó és Fafeldolgozó Gazdaság, Miskolc
használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Gömörsz´ól´ós, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 4., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Gömörsz´ól´ós
Helyrajzi szám

012/2
012/4
032/1-b´ól

Terület

877 m2
2587 m2
15 ha 9364 m2

M´úvelési ág

erd´ó
gyep
gyep

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

0,25
4,94
304,38
Lévai Sándor s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Heves megye
A Központi Kárrendezési Iroda MEZ ´ÓTÁRKÁNY községben, az Aranykalász Mgtsz, Mez´ótárkány használatában
(kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Mez´ótárkány, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 4., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Mez´ótárkány
Helyrajzi szám

069-b´ól
072/2
074
076

Terület

16 ha 3053 m2
8 ha 7689 m2
22 ha 6708 m2
12 ha 1065 m2

M´úvelési ág

legel´ó
legel´ó
legel´ó
legel´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

167,89
128,30
114,20
60,88
Dr. Horváth Gabriella s. k.,
irodaigazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A Központi Kárrendezési Iroda VAJA községben, a II. Rákóczi Ferenc Mez´ógazdasági Termel´ószövetkezet, Vaja
használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Vaja, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 4., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Vaja
Helyrajzi szám

060 a
060 b
071 a
071 b
071 c
237 a
237 b
018/17 a-ból
098/4 a
098/4 b
098/6
0109/12
0114/37 a
0114/37 b
0147/4

Terület

9 ha 9872 m2
2241 m2
28 ha 5791 m2
1784 m2
3428 m2
3 ha 2650 m2
2716 m2
5 ha 3809 m2
5517 m2
3076 m2
1 ha 7503 m2
1 ha 3587 m2
6 ha 3265 m2
1923 m2
5 ha 4223 m2

M´úvelési ág

szántó
erd´ó
szántó
erd´ó
erd´ó
szántó
erd´ó
szántó
gyümölcsös
szántó
gyümölcsös
gyümölcsös
szántó
erd´ó
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

102,43
2,58
162,85
2,05
3,94
42,12
3,12
31,71 Bányaszolgalmi jog MOL
13,90
0,80
44,11
34,24
12,36
2,21
74,34

értéke
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A Központi Kárrendezési Iroda VAJA községben, a Fels´ótiszai Erd´ó és Fafeldolgozó Gazdaság, Nyíregyháza használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Vaja, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 6., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Vaja
Helyrajzi szám

054-b´ól

Terület

10 ha 8162 m2

M´úvelési ág

erd´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

124,38 Közös m´úvelési kötelezettség
Szilágyi János s. k.,
mb. irodaigazgató

Tolna megye
A Központi Kárrendezési Iroda MUCSFA községben, a Szabadság Mgtsz, Kisvejke használatában (kezelésében) lév´ó
term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Mucsfa, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 4., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Mucsfa
Helyrajzi szám

072/2
072/16

Terület

3732 m2
2000 m2

M´úvelési ág

szántó
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

3,88
5,04
Dr. Györe Attila s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. május 4—14-ig terjed´ó id´ószak
— II/2. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. május
4—14-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával kiegészített
1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján
(II/2. földalap) az alábbiak szerint tesszük közzé:

1757

megillet´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással minden kárpótlásra jogosult részt vehet.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—4. pontok szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával
kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) — a
II/2. földalapra vonatkozó — bekezdése alapján, az ´ót

Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Fejér megye
A Központi Kárrendezési Iroda ABA községben, a Vöröshajnal Mgtsz, Aba használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Aba, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 11., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Aba
Helyrajzi szám

0157/3

Terület

1 ha 9575 m2

M´úvelési ág

szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

42,48 Védett terület
Dr. Györe Attila s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. május 4—14-ig terjed´ó id´ószak
— II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól

A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. május
4—14-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési közleményeit az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint az 1991. évi XXV. törvény 19. §-a
alapján kijelölt term´óföldterületb´ól településenként a
20 hektárt meg nem haladó földterületekre (II/3. földalap)
az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—3. pontok szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján, az ´ót megillet´ó kár-

1999/25. szám

pótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a jogosult vehet részt, akinek állandó lakóhelye 1991. június
1-jén az érintett településen volt, és aki jelenleg is ott
rendelkezik állandó lakóhellyel.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak személyi
igazolványukkal bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.
Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Bács-Kiskun megye

A Központi Kárrendezési Iroda TISZAALPÁR községben, a Tiszatáj Mez´ógazdasági Szövetkezet, Tiszaalpár használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Tiszaalpár, Árpád M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Békés Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 4., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Tiszaalpár

Helyrajzi szám

0248/53
0261/68 a
0261/68 b
0296/41 b

Terület

5 ha 6821 m2
1 ha 5957 m2
1982 m2
1979 m2

M´úvelési ág

szántó
gyep (L)
szántó
sz´ól´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

48,74
15,04
6,00
10,31
Dr. Izsák Dezs´óné s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A Központi Kárrendezési Iroda TISZAADONY községben, a Búzakalász Mez´ógazdasági Termel´ószövetkezet, Tiszaszalka használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Tiszaadony, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 10., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Tiszaadony
Helyrajzi szám

077/12

Terület

3 ha 4857 m2

M´úvelési ág

szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

34,44

A Központi Kárrendezési Iroda TISZAADONY községben, a Nyírmadai Állami Gazdaság, Nyírmada használatában
(kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Tiszaadony, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. május 12., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Tiszaadony
Helyrajzi szám

045

Terület

10 ha 5939 m2

M´úvelési ág

gyep

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

44,49
Szilágyi János s. k.,
mb. irodaigazgató

értéke
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VI. rész

1999/25. szám

NEMZETKÖZI
SZERZ ´ÓDÉSEK

Sorszám: 6.
A külügyminisztert´ól
Közlemény
a Washingtonban, 1949. április 4-én létrehozott Észak-atlanti Szerz´ódésnek
a Magyar Köztársaság vonatkozásában történt hatálybalépésér´ól
Az 1999. évi I. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy a
Washingtonban, 1949. április 4-én létrehozott Észak-atlanti Szerz´ódés 10. Cikkében meghatározott hatálybalépési
feltétel a Magyar Köztársaság vonatkozásában megvalósult. A szerz´ódés és a törvény 2. §-a 1999. március 12-én léptek
hatályba.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 11. számában kihirdetett, a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkez´ó 24/1999. (II. 12.) Korm. rendelet mellékletének 8. pontjában
a kiegészítésként megállapított szöveg ötödik bekezdése helyesen:
,,A közalapítvány éves m´úködésér´ól készült közhasznúsági jelentést a közalapítvány hírlevelében kell nyilvánosságra hozni, az éves mérleget az
Oktatási Közlönyben kell közzétenni minden év május 31-éig.’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1999. évi 20. számában kihirdetett, a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkez´ó magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történ´ó technikai szám kiadásáról szóló, az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal elnökének közleménye
5. sorszám alatt megjelent egyház helyesen:
,,5. Magyarországi Örmény Egyház
0729’’
(Kézirathiba)

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
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El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
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