
A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 242701 
     megnevezése:  Területrendezés 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 01 
     jogcímcsoport: 01 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy távollétében az ál-
tala írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területrendezési 
és Tervezési Főosztály főosztályvezetője, főosztályvezető helyettese, vagy azon vezető állású 
munkakört ellátó személy, akit a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár kijelöl. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 100.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 100.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
 

ÖTM Területrendezési és Településügyi Főosztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 100.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  58.994 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg:  58.994 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Feladatok, programok részletezése: 
Területrendezési tervek elkészítése és elfogadásra, illetve döntésre való előkészítése: 



• Balaton Területrendezési Tervének felülvizsgálata:  
A 2000. évi CXII. törvény (Balaton törvény) felülvizsgálati javaslatának parlamenti tár-
gyalása során a szakmai háttér biztosítása, az elfogadott módosító javaslatok átvezetése, a 
jóváhagyott törvényről angol-magyar nyelvű kivonatos kiadvány készítése, 

• Országos Területrendezési Terv (OTrT) felülvizsgálata:  
Az OTrT.-ről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálati javaslatának parlamenti tár-
gyalása során a szakmai háttér biztosítása, az elfogadott módosító javaslatok átvezetése, a 
jóváhagyott törvényről angol-magyar nyelvű kivonatos kiadvány készítése. 

 
Területrendezési hatósági döntésekhez szakértői közreműködés, valamint a döntések nyilván-
tartásának támogatása, 
A területrendezési hatósági döntések nyilvántartási rendszerének kidolgozása és üzemeltetése, 
felkészülés a területrendezési tervezés reformjára, 
Záhony kistérség kísérleti területrendezési tervének elkészíttetése a kistérségi tervezés kísér-
leti terveként (16 település közös szerkezeti tervének elkészíttetése). 
 
A szomszédos országokkal való területi tervezési együttműködés, a Dél-kelet Európai térség 
transznacionális programjához illeszkedő Tisza vízgyűjtő nemzetközi pályázat előkészítése, 
nemzetközi partnerszervezetek felkutatása, szándéknyilatkozatok összegyűjtése, a pályázat 
tartalmi elemeinek kidolgozása, 
Az EU és az Európa Tanács irányelveinek hazai alkalmazásával és a szakterületet érintő kez-
deményezésekben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása. 
A különböző európai szervezetben (ESPON, CEMAT) és a kétoldalú együttműködések alap-
ján folyó munkában való közreműködés (Kontakt Pont tevékenység, háttérintézményi szol-
gáltató, segítő tevékenység - hálózatépítés, tájékoztatás, egyéb.) 
Hazai szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, a kormányzat ágazati politikájának meg-
ismertetése, 
Közhasznú tevékenység támogatása (szakmai vitanapok megrendezése), valamint konferenci-
ák (XIII. Országos Főépítészi Konferencia megrendezése), kiadványok támogatása. 

 
Végrehajtásukkal megvalósuló cél: 
o a fenntartható fejlődés műszaki-fizikai feltételrendszerének kialakítása az ország és egyes 

kiemelt térségek vonatkozásában, 
o az elfogadásra kerülő, különböző szintű területi tervek közti összhang biztosítása, 
o az EU és az Európa Tanács irányelveinek hazai alkalmazásával és a szakterületet érintő 

kezdeményezésekben való részvétellel az EU-s elvárásoknak megfelelés biztosítása. 
 

Kedvezményezettek köre: 
o A támogatás összegének nagyobb része a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-

nisztikai Kht.-val kötött közhasznú keret-megállapodás alapján a VÁTI Kht. részére át-
adásra kerül. 

o A támogatás kisebb hányada egyedi döntések alapján készült szerződések (tanácsadói te-
vékenység ellátása, kísérleti, közös egyszerűsített településszerkezeti terv elkészíttetésé-
nek támogatása, konferenciák, rendezvények, támogatása) alapján vállalkozásnak, non-
profit szervezeteknek, önkormányzatoknak kerül átadásra. 

 



l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
o 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről; 
o 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének el-

fogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról; 
o 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT törvény); 
o 1033/2004. (IV.19.) Korm. határozat a 1075/2003. (VII. 30.) Korm. határozatban fog-

laltak időarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedések-
ről; 

o 2247/2007. (XII. 23.) Korm. határozat a Záhonyi térség különleges gazdasági öveze-
tének komplex gazdaságfejlesztési programjának végrehajtásáról; 

 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

o A forráslehetőségek és a jogszabályokban rögzített feladatok függvényében az éves 
forrásfelhasználás megtervezése; 

o A felhasználás a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.-val kötött 
közhasznú megállapodás alapján történik, illetve miniszteri egyedi döntés alapján kö-
tött szerződések szerint kerül felhasználásra. 

  
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
 Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 

 
2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 

 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 223702 
     megnevezése: Építésügyi célelőirányzatok 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 01 
     jogcímcsoport: 04 
     jogcím:  02 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazá-
sával az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy azon ve-
zető állású munkakört ellátó személy, akit a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár 
kijelöl. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Támogatás értékű működési bevét 600.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 400.000 e Ft 
Felhalmozási kiadások: 200.000 e Ft 

 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése:  

ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztály, valamint Területrendezési és Településügyi Fő-
osztály 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 600.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 481.088 e Ft  
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 481.073 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezménye-

zettek tervezett köre:  
 



Feladatok, programok: 
• Az építés-felügyeleti és építésügyi hatósági célellenőrzések, éves ellenőrzések, 
• A területi szakmai kamarák szakmagyakorlási jogosultságot megállapító ill. meg-

újító döntések, 
• Az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági végrehajtási eljárás (bontás) visszatérí-

tendő támogatása, a feladatellátás költségeinek megelőlegezése, 
• Az építés-felügyeleti és építésügyi hatósági eljárásokba, ellenőrzésekbe szakértő 

bevonásának támogatása, 
• Az építés-felügyeleti és építésügyi hatósági eljárások és ellenőrzések hatékonysá-

gának és színvonalának emelése (eszközbeszerzés) támogatására, 
• Az építésügyi körzetközponti feladatok ellátásához szükséges tárgyi, dologi felté-

telek teljesítésének támogatása, (műszerek, gépkocsi) 
• Az elektronikus építésügyi nyilvántartások - beleértve az ÉC nyilvántartását és an-

nak működtetését - vezetéséhez, statisztikák elkészítéséhez szükséges jogszabály-
ban előírt programok kidolgozása, működtetése, 

• Az építészeti tervpályázatok, 
• A helyi építész kamarák által működtetett építészeti tervtanácsi feladatok ellátásá-

nak támogatása,  
• Az állami főépítész által működtetett építészeti tervtanácsi feladatok ellátásának 

támogatása, 
• Az építészeti kultúra alakítása, fejlesztése, az építészeti minőség védelme, ennek 

keretében a szakmai és társadalmi szervezetek építészeti minőséggel összefüggő 
programjainak támogatása, 

• Az építészeti értékek bemutatásának elősegítése, 
• A központi építészeti tervtanács működtetése, 
• A Nemzeti Építészeti Tanács működtetése, 
• A kimagasló építészeti teljesítményekkel kapcsolatos miniszteri elismerések jog-

szabályban meghatározott díjának fedezete, 
• Az építészeti örökség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehaj-

tása, és kapcsolódó feladatok ellátása, 
• Az építésügyet érintő képzési, szakoktatási programok kidolgozásának támogatá-

sa, 
• Az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselők, állami 

és önkormányzati főépítészek, kamarai főtitkárok, kamarai titkárok kötelező 
szakmai továbbképzése, 

• Az országos szakmai kamarák jogszabályban meghatározott szakmai továbbkép-
zés-szervezési feladatainak támogatása, 

• Az építésügyi szakképesítések, szakképzések, gyakorlati képzések támogatása, 
• Az építésügyi jogalkotást megalapozó, illetve a jogszabályok hatályosulását vizs-

gáló kutatási, fejlesztési, szakértői feladatok ellátása, 
• Az elektronikus ügyintézéssel és adatbank létrehozásával kapcsolatos előkészítő 

feladatok, 
• Az építésügyi jogalkotási feladatokat előkészítő tanulmányok, elemzések, statisz-

tikák, nyilvántartások, hatásvizsgálatok kidolgozásához szükséges szakértői 
igénybevétel, szakmai tanulmányutak, 



• A központi nyilvántartások megalapozása és fejlesztése, 
• A központi településrendezési tervtanács működtetése,  
• A településrendezéssel összefüggő jogszabályok előkészítésének megalapozása, 
• Településtudományi kutatások, kiadványok, segédletek, mintatervek kidolgoztatá-

sa és megjelentetése,  
• Szakmai és társadalmi szervezetek, valamint önkormányzatok településrendezéssel 

összefüggő tevékenységének támogatása, valamint a szakterületet szolgáló kutatá-
si, oktatási, továbbképzési és tájékoztatási feladatok támogatása. 

 
Megvalósuló célok:  

• Az államigazgatási feladatok hatékony ellátása, az építésügyi és építés-felügyeleti 
hatóságok, valamint szakmai kamarák eljárásai során, 

• A településrendezési feladat a településrendezési tervek központi nyilvántartásá-
nak térinformatikai fejlesztését, az összehangolt, térségi alapú tervezés előmozdí-
tását, valamint a településrendezési tevékenység szakmai színvonalának emelését 
szolgálja, 

• A nemzeti építészetpolitika kidolgozása és érvényesítése, az építészeti minőség 
védelme az építészeti kultúra alakításának, fejlesztése az építészeti minőség vé-
delme, ennek keretében a szakmai és társadalmi szervezetek építészeti minőséggel 
összefüggő programjai, 

• Az építésügy egységes jogalkalmazása és a jogkövetés érdekében a hatóságok a 
szakmagyakorlók és az állampolgárok körében széles körű képzési, tájékoztatási 
tevékenység megvalósítása, 

• Építésügyi kutatási, fejlesztési feladatok elsődlegesen az építésügyi jog megújítási 
programja kiteljesítését szolgálják, 

• A településrendezési tevékenység szakmai színvonalának emelése, 
• Az összehangolt, térségi alapú tervezés elősegítése, 
• A településrendezési tevékenységhez kapcsolódó digitális adat-nyilvántartások 

megalapozása . 
 
Kedvezményezettek köre:  
• jellemzően önkormányzatok, civil szervezetek, szakmai érdekképviseleti szerveze-

tek, szakmai kamarák 
• társadalmi és szakmai szervezetek, gazdasági társaságok, oktatási intézmények 
 

l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
• az épített környezet alakításáról és védeleméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
• az építésügyi célelőirányzatról szóló 18/2007 (VIII. 9.) ÖTM rend. (módosítás 

alatt)  
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
• egyedi döntés (alaptevékenységhez kapcsolódó feladatellátás)  
• egyedi támogatás 
• pályázati támogatás (egykörös nyílt pályázat) 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma: XI. 
Megnevezése: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 241045 
     megnevezése: Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 01 
     jogcímcsoport: 04 
     jogcím: 03 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak megnevezése: 

   Pályázati döntéseknél: 
Kötelezettségvállaló: a pályázatok eredményéről a miniszter dönt. A miniszteri döntésnek 
megfelelően a mintaszerződések alapján az egyedi szerződések kötelezettségvállalója – az 
önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár felhatalmazásával - az ÉMI Kht. vezérigazgatója, 
illetve az ÉMI Kht. vezérigazgatója általa javasolt vezető állású személy. 
Pénzügyi ellenjegyző: a pályázatok eredményéről szóló döntés pénzügyi ellenjegyzője az 
ÖTM PEF vezetője, a miniszteri döntésnek megfelelően létrejövő szerződések pénzügyi el-
lenjegyzője az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváha-
gyott személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: az ÉMI Kht. vezérigazgató, az ÉMI Kht műszaki igazgatója, az 
ÉMI Kht. vezetője által megbízott két pályázati referens együtt, vagy az ÉMI Kht Lakás-
innovációs divízió műszaki vezetője egy pályázati referenssel együtt. 
Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. 
vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője személy által jóváhagyott személy. 
Utalvány ellenjegyző: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által 
jóváhagyott személy. 
Érvényesítő: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváha-
gyott személy. 
 
Pályázati rendszer működtetésénél 
Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár, vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Tit-
kárság vezetője vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit az önkormányzati és 
lakásügyi szakállamtitkár kijelöl. 
Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. 
vezérigazgatója, által javasolt, az ÖTM PEF vezetője személy által jóváhagyott személy.  



Utalvány ellenjegyző: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által 
jóváhagyott személy. 
Érvényesítő: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője 
által jóváhagyott személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 10.000.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 10.000.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

A pályázat lebonyolításának szakmai felügyeletét az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium Lakásügyi Titkársága látja el, a pályázatkezelés operatív feladatait az Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs Kht. Lakás-innovációs Divíziója végzi.  

 
g.) tárgyévi előirányzat: 10.000.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 15.787.641 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 462.671 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 407.836 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A támogatás célja az 1992. július 01. előtt kiadott építési engedély alapján iparosított techno-
lógiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakó-
épületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint a 
megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. 
 
A pályázat elősegíti a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési 
stratégiáról szóló 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozatban meghatározott távlati energia-
megtakarítási célkitűzések megvalósítását, a környezetvédelmi nemzetközi kötelezettségvál-
lalások teljesítését, valamint az energiahatékonyság területén az EU színvonalhoz történő kö-
zelítést. 

 
Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, va-
lamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik energia-megtakarítást eredményező 
felújítására. 

 
l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

A program jogszabályi alapfeltételeit a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendelet VIII. fejezete szabályozza. A program pályázati formában működik, 
melynek részletes feltételeit az érvényben lévő pályázati felhívás és útmutató rögzíti.  

 



Eljárásbeli kérdéseket a 2008. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló 
ÖTM utasítás, valamint a lakásprogramokhoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 14/2007. (BK 18.) utasítással módosított 7/2006. (BK 23.) ÖTM utasítás sza-
bályoz. 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A támogatás odaítéléséről az erre a célra felkért lakásügyi tárcaközi bizottság javaslatának fi-
gyelembevételével az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt legkésőbb az összes 
pályázat befogadásától számított 90 napon belül. A miniszter az eredményről a döntést követő 
15 napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat. A támogatást elnyert pályázóval a miniszter 
– megbízásából az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. – szerződést köt. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma: XI. 
Megnevezése: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 251767 
     megnevezése: Lakbértámogatás 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 01 
     jogcímcsoport: 04 
     jogcím: 05 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

   Pályázati döntéseknél: 
Kötelezettségvállaló: a pályázatok eredményéről a miniszter dönt. A miniszteri döntésnek 
megfelelően a mintaszerződések alapján az egyedi szerződések kötelezettségvállalója – az 
önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár felhatalmazásával - az ÉMI Kht. vezérigazgatója, 
illetve az ÉMI Kht. vezérigazgatója általa javasolt vezető állású személy. 
Pénzügyi ellenjegyző: a pályázatok eredményéről szóló döntés pénzügyi ellenjegyzője az 
ÖTM PEF vezetője, a miniszteri döntésnek megfelelően létrejövő szerződések pénzügyi el-
lenjegyzője az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváha-
gyott személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: az ÉMI Kht. vezérigazgató, az ÉMI Kht műszaki igazgatója, az 
ÉMI Kht. vezetője által megbízott két pályázati referens együtt, vagy az ÉMI Kht Lakás-
innovációs divízió műszaki vezetője egy pályázati referenssel együtt. 
Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. 
vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője személy által jóváhagyott személy. 
Utalvány ellenjegyző: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által 
jóváhagyott személy. 
Érvényesítő: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváha-
gyott személy. 
 
Pályázati rendszer működtetésénél 
Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár, vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Tit-
kárság vezetője vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit az önkormányzati és 
lakásügyi szakállamtitkár kijelöl.  
Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. 
vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváhagyott személy. 



Utalvány ellenjegyző: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által 
jóváhagyott személy. 
Érvényesítő: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváha-
gyott személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 120.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 120.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

A pályázat lebonyolításának szakmai felügyeletét az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium Lakásügyi Titkársága látja el, a pályázatkezelés operatív feladatait az Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs Kht. Lakás-innovációs Divíziója végzi.  

 
g.) tárgyévi előirányzat: 120.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 186.254 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 11.760 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A lakhatás támogatásával összefüggő eszközök összehangolására vonatkozó koncepcióban 
meghatározott irányokra vonatkozó döntések után a program átdolgozásra kerül, a jelenlegi 
szabályozáshoz képest jelentős változtatásokkal. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

A program jogszabályi alapfeltételeit a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendelet VIII. fejezete szabályozza. A program pályázati formában működik, 
melynek részletes feltételeit az érvényben lévő pályázati felhívás és útmutató rögzíti.  

 
Eljárásbeli kérdéseket a 2008. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló 
ÖTM utasítás, valamint a lakásprogramokhoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 14/2007. (BK 18.) utasítással módosított 7/2006. (BK 23.) ÖTM utasítás sza-
bályoz. 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A támogatás odaítéléséről az erre a célra felkért lakásügyi tárcaközi bizottság javaslatának fi-
gyelembevételével az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt legkésőbb az összes 
pályázat befogadásától számított 90 napon belül. A miniszter az eredményről a döntést követő 
15 napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat. A támogatást elnyert pályázóval a miniszter 
– megbízásából az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. – szerződést köt. 

  



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 251790 
     megnevezése: Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 01 
     jogcímcsoport: 04 
     jogcím: 06 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Építésügyi és Te-
lepülésrendezési Főosztály főosztályvezetője, főosztályvezető helyettese, vagy azon vezető 
állású munkakört ellátó személy, akit a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár kijelöl.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 10.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 10.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

ÖTM Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkár, 
Építésügyi és Építészeti Főosztály, 
Építészeti és Építésgazdasági Osztály 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 10.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 40 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
2008. évi főbb prioritásai: 



- A budapesti X. kerületi azbeszttel szennyezett lakóépületek szennyezettségének felderí-
tése, különösen veszélyesség és sürgősség szempontjából, 

- Az azbeszttel szennyezett középületek felderítése a Nyugat-Dunántúl területén, erre vo-
natkozóan elektronikus címjegyzék összeállítása, a szennyezés anyaga, nagysága, a ve-
szélyesség megállapítása és a mentesítés időpontja szerinti sürgősségi besorolása, hely-
színi adatgyűjtés és szakértői szemle alapján. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat  
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A feladatok elvégzésére alkalmas szervezetek között ajánlatkérés alapján kerül kiválasztásra a 
partner, akivel vállalkozási szerződést kötünk.  

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 30164 
     megnevezése: Turisztikai célelőirányzat 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 01 
     jogcímcsoport: 05 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a pályázaton kívüli támogatási döntéseknél a miniszter, minden egyéb 
esetben a turisztikai szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott veze-
tő állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: turisztikai szakállamtitkár, Turisztikai Főosztály főosztályvezető-
je, főosztályvezető helyettese, a turisztikai szakállamtitkár által kijelölt - Végrehajtó Szerve-
zet vezetője által javasolt - munkatársak. 
Utalványozó: A Végrehajtó Szervezet gazdasági vezetője által javasolt, a turisztikai szakál-
lamtitkár egyetértésével, az ÖTM PEF vezetője által jóváhagyott személy. 
Utalvány ellenjegyző: A szakállamtitkár egyetértésével – a korábban kijelölt Végrehajtó 
Szervezet gazdasági vezetője által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváhagyott személy. 
Érvényesítő: A szakállamtitkár egyetértésével – a korábban kijelölt Végrehajtó Szervezet 
gazdasági vezetője által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváhagyott személy.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 7.864.500 e Ft 
 

Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése: 20.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 7.384.500 e Ft 
Felhalmozási kiadások: 500.000 e Ft 
 

f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
     ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárság 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 7.884.500 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 



 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 6.609.834 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 6.412.783 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a      kedvezményezet-

tek tervezett köre:  
A Turisztikai Célelőirányzat  (TC) a turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze.  
A turizmus egyre fontosabb helyet tölt be a gazdasági életben: növekvő szereppel bír a hazai 
lakosság foglalkoztatásában, életszínvonalának alakulásában, devizabevételei révén jelentő-
sen hozzájárul a külgazdasági mérleg javulásához. A TC feladata az ágazat dinamikus fejlő-
désének biztosítása, versenyképességének javítása.  
A pályázati úton nyújtott támogatások szolgálják a turizmus minőségi fejlődését, hatékonysá-
gának elősegítését. Ez részben új szolgáltatások kiépítésével, másrészt a turisták tényleges ke-
resletéhez igazodó fogadókapacitás és programkínálat megteremtésével, az egyes régiókra 
jellemző sajátos kínálat kialakításával történik (regionális idegenforgalmi pályázatok, nagy-
rendezvények). 
A TC további kiemelt feladata a Magyar Turizmus Zrt. által, a  kül-és belföldi hálózat segít-
ségével végzett nemzeti marketing- és promóciós tevékenység, valamint kutatások, egyéb 
szakma-specifikus célok finanszírozása.  
Az előirányzat működtetésével kapcsolatos – közreműködő szervezetek által ellátott – techni-
kai feladatok finanszírozása szerződés alapján a TC-ből történik. 
A kedvezményezettek köre: 
Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Ma-
gyarországon telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
saságok, egyéni vállalkozók, továbbá a magyar állampolgárságú vagy az EGT tagállama ál-
lampolgárának minősülő természetes személyek 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelé-
sének részletes szabályairól 
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
- Pályázatok esetén a turisztikai szakállamtitkár (vagy felhatalmazásával az általa írásban 

megbízott vezető állású munkakört betöltő személy) dönt a támogatásokról, bíráló bizott-
sági javaslattétel alapján.  

- Pályázaton kívüli egyedi támogatási döntéseket a miniszter hozhat, a turisztikai szakál-
lamtitkár javaslata alapján. 

- Egyéb szakmai jogcímek esetében kötelezettségvállaló a turisztikai szakállamtitkár. (vagy 
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy)   



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 258301 
     megnevezése:  Központi fejlesztési feladatok 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 03 
     jogcímcsoport: 01 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési 
Főosztály főosztályvezetője, főosztályvezető helyettese, vagy azon vezető állású munkakört 
ellátó személy, akit a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár kijelöl.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 3.609.500 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 3.039.300 e Ft 
Felhalmozási kiadások: 570.200 e Ft 

 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

- Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium; 
- Magyar Államkincstár; 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 3.609.500 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 1.222.637 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 528.560 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  



A központi fejlesztési feladatok forrása biztosítja az önkormányzati fejlesztési és területfej-
lesztési decentralizált pályázati rendszerek működtetéséhez szükséges, a regionális fejlesztési 
tanácsokat megillető forrásokat, továbbá a pályázati rendszerek kezelésében megbízás alapján 
közreműködő Magyar Államkincstár díját, amely részt vesz a támogatási szerződések megkö-
tésében, kezelésében és végzi a támogatások folyósítását és ellenőrzését. A források a 2008. 
évben fedezetet biztosítanak a területfejlesztéssel összefüggő K+F+I tevékenységek, kommu-
nikációs illetve képzési, továbbá a területfejlesztéssel, várospolitikával, településhálózat-
fejlesztéssel, az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott kiemelt térségekkel 
összefüggő tervezési, programozási, értékelési és elemzési, valamint a területfejlesztéssel ösz-
szefüggő informatikai fejlesztési feladatok ellátásához. Lehetővé teszik a transznacionális és 
interregionális programokban való részvételünkkel összefüggő feladatok ellátását, illetve a 
Jessica program Magyarországi elindításának előkészítése érdekében városfejlesztési minta-
projektek megvalósítását. Fedezetet nyújt a visszavont támogatásokhoz kapcsolódó végrehaj-
tási költségekre, bírósági ítéletek, egyezségek teljesítésére, egyéb kiadásokra.  

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:  

a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló - je-
lenleg előkészítés alatt álló - korm. rendelet  

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény II. fejezet 8. § (4) 
bekezdés e) pontja értelmében az Országos Területfejlesztési Tanács véleményt nyilvánít a te-
rületfejlesztést szolgáló hazai és közösségi pénzeszközök felosztásáról, a központi keret fel-
használásáról. A keret felosztásáról az Országos Területfejlesztési Tanács véleményezését 
követően a területfejlesztésért felelős miniszter dönt. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 257690 
     megnevezése:  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 03 
     jogcímcsoport: 02 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése:  

Kötelezettségvállaló: az előirányzat szakmai felhasználásáról a Regionális Fejlesztési Tanács 
dönt, kötelezettségvállalásra az RFT elnöke jogosult. A forrásnak a támogatotthoz való eljut-
tatásáért – a tárgyévben aktuális költségvetési törvény figyelembevételével – a területfejlesz-
tési és építésügyi szakállamtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető jogosult intéz-
kedni. A pályázati rendszer működtetését biztosító forrás tekintetében kötelezettségvállalásra 
a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy jogosult. 
Szakmai teljesítést igazoló: az odaítélt támogatások tekintetében a Regionális Területfejlesz-
tési Tanács elnöke. A pályázati rendszer működtetését biztosító források tekintetében az 
ÖTM-en belüli szakmai teljesítés igazolásra a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, 
Területfejlesztési Főosztály főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese a jogosult. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 1.000.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 100.000 e Ft 
Felhalmozási kiadások: 900.000 e Ft 

 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése:  

- Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium;  
- Magyar Államkincstár; 
- Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács; 
- Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.; 
- Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács; 
- Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 1.000.000 e Ft 



 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 37.350 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 509.510 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 504.828 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A program az előző évek kötelezettségvállalásainak finanszírozását biztosítja, célja a Vásár-
helyi-terv árapasztó tározóinak építési üteméhez igazodóan az érintett településeken szüksé-
gessé váló infrastrukturális és környezetvédelmi intézkedések megvalósításának elősegítése. 
A regionális fejlesztési tanácsok pályázati rendszer keretében támogatást ítélhettek meg az 
érintett településeken megvalósuló termelő infrastrukturális beruházásokhoz, mely által a tér-
ségi elérhetőség javul, a bel- és felszíni vízelvezető rendszerek kiépítésre kerülhetnek, vala-
mint a szennyvízelvezetés és tisztítás is fejlődhet. 
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében a cigánd-tiszakarádi árvízi tározó vonatkozá-
sában Cigánd, Pácin, Nagyrozsvány, Ricse, a tiszaroffi árvízi tározó vonatkozásában 
Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabő településeken megvalósuló fejlesztések részesülhetnek tá-
mogatásban. 

 
Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:  

- a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló 90/2004. (VI. 25.) 
Korm. rendelet; 

- a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 
- jelenleg előkészítés alatt álló - korm. rendelet  

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

 
A rendelkezésre álló forrás az előző években pályázati rendszer keretében vállalt kötelezett-
ségeket fedezi, új támogatási döntés meghozatalára nem kerül sor. 
 
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi. CLXIX. törvény 51. § (10) 
bekezdése alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek lehetősége nyílik arra, 
hogy a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése jog-
címcsoport 16. sz. mellékletben foglalt, régiók számára meghatározott összegeket a decentra-
lizált területfejlesztési programok jogcímcsoport javára átcsoportosítsa. 

 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 258312 
     megnevezése:  Decentralizált területfejlesztési programok 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 03 
     jogcímcsoport: 04 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei 
Szakmai teljesítést igazoló: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei 
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 3.900.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

1. Működési kiadások: 149.500 e Ft 
2. Felhalmozási kiadások: 3.750.500 e Ft 

 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

- Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium; 
- Magyar Államkincstár; 
- regionális fejlesztési tanácsok; 
- regionális fejlesztési ügynökségek. 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 3.900.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 928.990 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 3.597.572 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 1.281.622e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A célelőirányzat rendeltetése az éven túli kötelezettségvállalások biztosításán túlmenően: 

- társadalmi felelősségvállalás, közösségépítés elősegítése; 



- térségi- és helyi alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogatása; 
- lakosság életminőségének javítása; 
- területfejlesztési és fejlesztési típusú együttműködések támogatása. 

 
A fenti célok megvalósítása érdekében támogatás a Magyarországon székhellyel vagy az Eu-
rópai Unió tagállama, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
más állam területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, továbbá a magyar 
állampolgárságú vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kező természetes személy részére nyújtható. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

- a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló 90/2004. (VI.25.) 
Korm. rendelet; 

- a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 
- jelenleg előkészítés alatt álló - Korm. rendelet  

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A decentralizált pályázati rendszer keretein belül támogatás csak egyfordulós, nyílt pályázati 
rendszerben ítélhető meg. A befogadott pályázatok – a pályázati útmutató részét képező pon-
tozási szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor 
kialakítását a regionális fejlesztési tanács által felállított Szakértői Bizottság végzi. 
A regionális fejlesztési tanács dönt a befogadott pályázatok támogatásáról. A célelőirányzat 
forrásainak terhére meghozott támogatási döntéseket az ÖTM és a regionális fejlesztési tanács 
honlapján és legalább a régió területe által érintett megyénként egy megyei napilapban nyil-
vánosságra kell hozni. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 251345 
     megnevezése: Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 04 
     jogcímcsoport: 01 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési 
Főosztály főosztályvezetője, főosztályvezető helyettese.  

   
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 420.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 420.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése:  

 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  

 
g.) tárgyévi előirányzat: 420.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A kedvezményezettek köre a regionális fejlesztési tanácsok. 
A regionális fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: 



• kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a ré-
gió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit; 

• a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek fej-
lesztési projekt elképzeléseit, részt vesznek azok projektjavaslattá történő előkészíté-
sében.  

A regionális fejlesztési tanácsok által működtetett ügynökségek: 
• közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és regionális forrá-

sokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési felada-
tok ellátásában; 

• pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szerve-
zik a programok megvalósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finanszírozási 
feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész 
nyilvántartást vezetnek.  

 
l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:  
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény. 
 
l.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A keret felosztásáról az Országos Területfejlesztési Tanács véleményezését követően a területfej-
lesztésért felelős miniszter dönt. A területfejlesztési intézményrendszer működési költségeinek 
átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről a javaslat elfogadását követően, a területfejlesztési és 
építésügyi szakállamtitkár külön megállapodás alapján intézkedik. 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 251356 
     megnevezése: Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 04 
     jogcímcsoport: 02 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési 
Főosztály főosztályvezetője, főosztályvezető helyettese 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 247.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

3. Működési kiadások: 247.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
     Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 247.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 14.247 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A kedvezményezettek a megyei területfejlesztési tanácsok. A megyei területfejlesztési taná-
csok a 1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: 



• vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait, a vizsgálatok 
során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rend-
szer rendelkezésére bocsátja; 

• kidolgozza és elfogadja a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a me-
gye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat; 

• pénzügyi tervet készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
• részt vesz - külön jogszabályok szerint - a területi kiegyenlítést szolgáló előirányzatok, el-

különített állami pénzalapok elosztásának döntés-előkészítésében, a felhasználás értékelé-
sében; 

• közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésé-
ben. 

 
l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:  

  A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XIX. törvény. 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A keret felosztásáról az Országos Területfejlesztési Tanács véleményezését követően a terü-
letfejlesztésért felelős miniszter dönt. A területfejlesztési intézményrendszer működési költ-
ségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről a javaslat elfogadását követően, a terü-
letfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár külön megállapodás alapján intézkedik. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 243734 
     megnevezése: Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 04 
     jogcímcsoport: 03 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, Területfejlesztési 
Főosztály főosztályvezetője, főosztályvezető helyettese.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 840.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 840.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése:  
    Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  
 
g.) tárgyévi előirányzat: 840.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 57.525 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 57.387 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A kedvezményezettek köre a 173 kistérségi fejlesztési tanács. 
A kistérségi fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: 



• kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség területfej-
lesztési programját, ellenőrzik megvalósításukat; 

• képviselik a kistérséget területfejlesztési ügyekben;  
• közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 
• pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, 

szervezik a programok megvalósítását. 
 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:  

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény.  
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A keret felosztásáról az Országos Területfejlesztési Tanács véleményezését követően a terü-
letfejlesztésért felelős miniszter dönt. A területfejlesztési intézményrendszer működési költ-
ségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről a javaslat elfogadását követően, a terü-
letfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár külön megállapodás alapján intézkedik. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 275089 
     megnevezése: Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 04 
     jogcímcsoport: 06 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalma-
zásával az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 391.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

4. Működési kiadások: 391.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése:  

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Központi Program Iroda 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 391.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
 Az Önkormányzati és Térségi Koordinátori hálózat feladatait átvevő Kistérségi Koordinációs 

Hálózat működési költségeinek biztosítása. A költségvetési forrás felhasználásával megvaló-
suló cél: az uniós fejlesztési források, valamint a hazai területi alapú támogatások felhaszná-
lását elősegítő, a kistérségek együttműködését fejlesztő, valamint a hátrányos helyzetű kistér-



ségek felzárkóztatását gyorsító, a kistérségekben működő hálózat feladatellátásának anyagi 
biztosítása. A kedvezményezettek: a hálózat munkatársai. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

A Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló 344/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet. 
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Az ÖTM és az NFÜ között megkötendő szerződésben meghatározott feladatok ellátása érde-
kében fejezeten belüli átcsoportosítás, vagy a költségvetési sor új kezelőjének kijelölése. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 208581  
     megnevezése: Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 04 
     jogcímcsoport: 07 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, a Területfejlesz-
tési Főosztály vezetője, főosztályvezető-helyettese.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 150.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 150.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

ÖTM Területfejlesztési Főosztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 150.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  
 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az előirányzat tervezett felhasználása részben a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 16. § (4) bekezdése alapján a Balaton Fejlesztési Tanács és munka-
szervezete általános működéséhez a költségvetési hozzájárulást, részben pedig a Balaton Fej-



lesztési Tanács stratégiáján alapuló projektfinanszírozási feladatok – pl. vízbiztonsági prog-
ram, PR tevékenység, kommunikációs feladatok, a több éve folyamatosan szervezett „Moz-
dulj Balaton” program, a LIFE projekt keretében megvalósított Regionális Monitoring Rend-
szer működése – végrehajtását biztosítja. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:  

- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény;  
-  fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló ÖTM utasítás  
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Az előirányzat felhasználásáról a területfejlesztésért felelős miniszter dönt. A döntés alapján 
az ÖTM szerződést köt a Balaton Fejlesztési Tanáccsal. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 211189 
     megnevezése: Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 04 
     jogcímcsoport: 08 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, a Területfejlesz-
tési Főosztály vezetője, főosztályvezető-helyettese.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 20.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

5. Működési kiadások: 20.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése:  

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 20.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Taná-
csa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a főváros és agglomerációja te-
rületén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió fejlesztési céljai és érdekei összehango-
lására. A forrás a BAFT működési kiadásaihoz járul hozzá. 



 
l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:  

- A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény. 
- fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló ÖTM utasítás  
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A forrás biztosítása az ÖTM és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács közötti szerző-
dés szerint történik. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 257756 
     megnevezése: Közreműködői szervezeti feladatok ellátása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 05 
     jogcímcsoport: 02 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, a Területfejlesz-
tési Főosztály vezetője, főosztályvezető-helyettese.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 180.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 180.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 180.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  
 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az előirányzat az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó feladatok ellátásában 
közreműködő szervezet, a VÁTI Kht. működési feltételeihez biztosít forrást.  

 



l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
 
  



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 257767 
     megnevezése: Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 05 
     jogcímcsoport: 03 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése:  

Kötelezettségvállaló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár vagy felhatalma-
zásával az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 291.600 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

6. Működési kiadások: 291.600 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése:  

- Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium; 
- VÁTI Kht. 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 291.600 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az előirányzat alapvető célja a VÁTI Kht. által működtetett Területi Információs Rendszer 
(TeIR) és Dokumentációs Központ működési feltételeinek biztosítása.  



A TeIR a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény előírásainak 
megfelelően kialakított rendszer működését a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet szabályozza. 
A rendszer fejlesztésének és üzemeltetésének ellátása folyamatos feladat, amely magában 
foglalja a humán és technikai erőforrások biztosítását, az adatok beszerzését. 
A Dokumentációs Központ működését a 181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint az 
5/2000. (II. 11.) FVM rendelet előírásai határozzák meg. Az épület üzemeltetési fenntartási 
feladatai mellett az építésügyi-műszaki, területi-és településrendezési tervdokumentációk do-
kumentációk átvételével, feldolgozásával és megőrzésével kapcsolatos tevékenység ellátása 
kiemelten fontos feladat. A forrás biztosítja a teljes körű információs igény kiszolgálását terv-
tári, könyvtári szolgáltatással és a feldolgozott állományokban való keresés megvalósítását in-
ternetes adatbázis segítségével. 
Ezen túlmenően ezen sor terhére kerül biztosításra a 2007-ben lezárt Phare programok utó-
gondozása, archiválása, dokumentumok őrzése, külső ellenőrzésekben való közreműködés, 
rendelkezésre állás feladatait, a folyamatban lévő ROP végső kedvezményezetti képzési pro-
jektek végrehajtása, az el nem számolható, nem támogatható működési költségek finanszíro-
zását, valamint az E-RAIN2 projekt támogatását intézmények, vállalkozások és a kutatási 
rendszerek hálózatba szervezésével. 

 
l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:  

- a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a 
kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet; 

- az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról szóló 
181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet; 

- a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásá-
ról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának 
részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet. 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése: 

A Minisztérium és a VÁTI Kht. között létrejött megállapodás megvalósulása esetén, beszá-
molók alapján teljesítési igazolások kiadása utáni kifizetéssel. 

 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 269823 
     megnevezése:  Lakástámogatás 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 06 
     jogcímcsoport: 02 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az ál-
tala írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár, PEF főosztályvezetője, 
főosztályvezető helyettese vagy a közjogi és koordinációs szakállamtitkár által írásban meg-
bízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 57.400 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Felhalmozási kiadások: 57.400 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység:  
      
g.) tárgyévi előirányzat: 57.400 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.)  előző években keletkezett maradvány összege: 70.193 e Ft 
 
j.)  maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 70.193 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a tervezett érintett kör 

megnevezése:  
Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak la-
kásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói köl-
csönhöz. A támogatási összegek programfinanszírozás keretében kerülnek átcsoportosításra 
az intézményekhez.  



 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   
A keret felhasználása a beérkezett igények alapján, a Lakásügyi Bizottság döntésének megfe-
lelően, az intézmény vezetője által jóváhagyott módon történik. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 264478 
      

megnevezése: Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 14 
     jogcímcsoport: 00 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

 
Kötelezettségvállaló: a nemzetközi szervezeteknél a tagsági jogosítványt gyakorló szakterü-
letért felelős szakállamtitkárok javaslatát figyelembe véve a Nemzetközi Titkárság vezetője.  
 
Szakmai teljesítést igazoló: a szakterületért felelős szakállamtitkárok, az ÖTM Nemzetközi 
Titkárságának a vezetője illetve az általuk írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő 
személyek. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     

 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 100.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 
 

Működési kiadások: 100.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

 
UNWTO, OECD Turisztikai Bizottság, 
IFTTA 

Turisztikai Szakállamtitkárság 

Európa Tanács Sport Részegyezmény, 
WADA, ANADO 

Sport Szakállamtitkárság 

EASTR Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Ha-
tósági Főosztály 

OECD Területfejlesztési Főosztály 



ESPON 2013, ENSZ–Habitat, Europan, Eu-
rópai Vidékfejlesztési és Falumegújítási 
Munkaközösség 

Területrendezési és Településügyi Fő-
osztály 

URBACT 2007-2013, EUKN  Területfejlesztési Főosztály 
EFAP, ACE, UIA   Építésügyi és Építészeti Főosztály 
CECODHAS Lakásügyi Titkárság 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 100.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 21.560 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 21.560 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
a) Turisztikai Világszervezet (UNWTO) 
Az ENSZ szakosított ügynökségeként működő 150 tagú kormányközi szervezet, a turizmus 
legfőbb nemzetközi szervezete. Magyarország a szervezet megalapításától kezdve tag, illetve 
hazánk jelenleg a szervezet irányítását végző Végrehajtó Tanácsnak, valamint a világszerve-
zet Promóciós és Versenyképességi Bizottságának is tagja.    
b) OECD-Turisztikai Bizottság (Tourism Committee) 
 A harminc legfejlettebb ország nemzetközi szervezete, amelynek a turizmus területén műkö-
dő bizottsága a Turisztikai Bizottság. Lehetőségek: a nemzeti turizmuspolitikák összehasonlí-
tása, a kis- és középvállalkozások turizmusban betöltött szerepe tendenciáinak elemzését.   
c) IFTTA (International Forum for Travel and Tourism Advocates = Turisztikai és utazási 
kérdésekre szakosodott ügyvédek nemzetközi szervezete) 
Lehetőségek: az utazási jogszabályok  és jogi információk nemzetközi megvitatása, a nem-
zetközi jogalkotási gyakorlat megismerése, a magyar utazási joggyakorlat ismertetése.  
d) Európa Tanács Sport Részegyezmény  
A Részegyezmény a sportpolitika területéhez kapcsolódó összeurópai együttműködés kereté-
ül szolgál. Jelenlegi együttműködési terület: a sport autonómiája, kormányzati szerepvállalás, 
részvétel az Európa Tanács globális diszkrimináció elleni kampányában.  
e)  Doppingellenes Világszervezet (WADA) 
A WADA 1999-ben alakult meg azzal a céllal, hogy egy egységes szabálykönyv (Kódex) ki-
dolgozásával harmonizálja az országok doppingellenes politikáját, szankcióit. A Kódex elő-
írásai hazai doppingellenes jogszabályokban kerülnek kihirdetésre. 
f) ANADO (Doppingellenes Szervezetek Szövetsége) a nemzeti szinten tevékenykedő dop-
pingellenes szervezetek együttműködésének fóruma. Célja a tapasztalatcsere, a munkatársak 
szakmailag naprakész felkészültsége. 
g) Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete (EASTR)  
A belga egyesületi jog alapján működő, az európai kormányhivatalok egyetlen szervezetének, 
a közigazgatási hivatalvezetők képviseletével 2005. óta vagyunk tagjai. Cél: a tagországok 
területi kormányhivatalai feladatainak, közigazgatási tapasztalatainak megismerése, a magyar  
tapasztalatok  ismertetése,  a közigazgatási hivatalok nemzetközi  kapcsolatainak bővíté-



se, valamint a szervezet működésével (rendezvények témáinak meghatározása, költségvetési 
kérdések stb.) összefüggő döntésekben való részvétel.  
h) OECD-tagdíj az alábbi feladatok megvalósulását segíti elő: 
1999 óta részvétel az OECD Helyi Gazdaság-fejlesztési és Foglalkoztatás-fejlesztési Prog-
ramjának Irányításában az Irányító Bizottság állandó tagsági képviselettel. 
Részvétel az OECD Helyi Gazdaság-fejlesztési és Foglalkoztatás-fejlesztési Programjának 
Trentói Központja tevékenységében. 
i) „ESPON 2013 Operatív Program”: az európai területi fejlődési tendenciák felismerésével 
és azok elemzésével foglalkozik. 
j) Strukturális támogatások 2007-2013, Európai Területi Együttműködés, interregionális ope-
ratív programokon belül az URBACT 2007-2013 program feladata a városok számára a terü-
letfejlesztéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlat átvétel-
ének segítése, szemináriumok szervezése, közvetlen tanácsadás a Nemzeti Fejlesztési Terv 
(Új Magyarország Program, NSRK) operatív programjainak városfejlesztéshez kapcsolódó 
programok és akciótervek elkészítéséhez.  
k) Európai Városok Tudáshálózata (EUKN): 2005-ben indult nemzetközi projekt. Cél: infor-
matikai hálózat kiépítése annak érdekében, hogy a városok, kutatók és tervezők, a régiók és a 
kormányzat folyamatosan támogatást nyerjenek a döntés-előkészítésben és döntéshozatalban. 
l) ENSZ–Habitat: a budapesti iroda 1980 óta működik. Lehetőségek: ENSZ-Habitattal kap-
csolatos információk, kiadványok terjesztése, magyar nyelven is, a településekkel, urbanizá-
cióval kapcsolatos információcsere, nemzetközi kapcsolatteremtés. 
m) Europan: európai nemzeti szervezetekből álló nemzetközi szövetség. Lehetőségek: az eu-
rópai városok és városfejlesztők, beruházók által kiválasztott stratégiai helyszínekre városépí-
tészeti, fejlesztési elképzelések kidolgozása, részvétel azok megvalósításában, hazai építészek 
számára információ szolgáltatás. 
n) European Forum Architectural Policies EFAP: (Európai kormányközi együttműködés épí-
tészetpolitikák összehangolására) Az építészetpolitika szorosan összefügg az éghajlatváltozás 
csökkentésével, így a várható követelményekre való felkészülést segíti.  
o) ACE: (Európai Építészkamarák Szövetsége) és UIA (Építészek Világszövetsége): Korábbi 
döntés alapján a mindenkori építésügyet felügyelő minisztérium vállalta az építészkamarák 
nemzetközi tagságával járó tagdíj biztosítását az épített környezet jelentős gazdasági, társa-
dalmi és ökológia hatására való tekintettel. 
p) Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség: Hazánk 1988-ban alapító tag-
ként csatlakozott a bécsi székhelyű Munkaközösséghez. Lehetőségek: a legjobb európai fa-
lumegújítási gyakorlatok megismerése és elterjesztése, a magyar eredmények megismerteté-
se, az Európai Falumegújítási Díj versenyen a magyar részvétel szervezése, támogatása. 
q) A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) 1993. óta tagja a 
Brüsszelben székelő CECODHAS nevű nemzetközi Szociális Lakásügyi Koordinációs szer-
vezetnek, amely többek között az egyik kezdeményezője és előadója az Európai Uniós épí-
tésügyi miniszterek éves értekezletének.  
 

l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
a) UNWTO, OECD, IFTTA: nemzetközi szerződések, valamint a 6/2007 (BK 15.) ÖTM uta-
sítás alapján 
b) Európa Tanács Sport Részegyezmény: Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2007. má-
jus 11-i ülésén fogadta el a Bővített Sport Részegyezmény (EPAS) létrehozásáról szóló 



CM/Res (2007)8. számú Határozatot. Magyarország dr. Lamperth Mónika miniszter asszony 
döntése értelmében csatlakozott. 
c) WADA: A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség 2003. március 3-5. között, Koppenhá-
gában megrendezett Konferenciáján elfogadott, a sportolói doppingtilalomról szóló Nyilatko-
zat aláírásáról és kihirdetéséről szóló 2254/2003. (X. 15.) Korm. határozatban a Kormány 
egyetértett az említett Nyilatkozat aláírásával. A Nyilatkozat preambuluma, 2. 1. és 3. pontja 
értelmében az aláíró államok részt vesznek a WADA finanszírozásában.  
d) ANADO: A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. ren-
delet 4. § b)-d) pontja 
e) EASTR: Vonatkozó jogszabály nincs. Az éves tagdíj (2008-ra 4500 Euró) megfizetésével 
az adott ország taggá válik. 
f) OECD LEED Program: 2005 elején létrehozott magyar hálózatát az ÖTM koordinálja. 
Magyarország a programba történő bekapcsolódási szándékáról az OECD-hez való csatlako-
zásakor nyilatkozott (ld. 1998. évi XV. törvény az OECD Konvenció, az ahhoz kapcsolódó 
jegyzőkönyvek és a csatlakozási nyilatkozat kihirdetéséről). 
g) „ESPON 2013 Operatív Program”: A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet jelölte ki az ÖTM-
et az ex-ante hozzájárulás biztosítójaként, a Területrendezési és Településügyi Főosztályt 
nemzeti kapcsolattartó pontként. 
h) URBACT 2007-2013 program:  49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet  a 2007-2013 progra-
mozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Tá-
mogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a 
területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhaszná-
lásának intézményeiről, valamint aláírás alatt van a kétoldalú megállapodás az ÖTM és a 
program végrehajtásáért felelős Francia Kormány között (Memorandum of Understanding). 
i) Európai Városok Tudáshálózata (EUKN): 1076/2004. (VII. 22.) kormány határozat az Eu-
rópa Terv (2007-2013) kidolgozása tartalmi és szervezeti kereteiről. 
j) ENSZ–Habitat: A Külügyminisztérium készít elő megállapodást – egy-egy időszakra - az 
ENSZ-Habitat Nairobi-beli központjával, ami jelenleg előkészítés alatt áll. 
k) Europan:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 5. § (1) bekezdés d) pontjában megfogalmazott miniszteri feladatok közé tartozik. 
l) EFAP, ACE, UIA : 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 12.§ n) 

   
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

a) WTO: A tagdíjat a szervezet évente állapítja meg GDP-arányosan. (proforma számla kéz-
hezvétele után fizetés, majd ennek visszaigazolásaként a végleges számlát megküldik). 
b) OECD: A szervezet felkérő levele alapján tagi nyilatkozat történik a hozzájárulás nagysá-
gáról. A befizetés megtörténte után visszaigazolást illetve számlát küldenek.  
c) IFTTA: Éves bejelentkezés alapján küldik ki az éves számlát. 
d) Európa Tanács Sport Részegyezmény: A tagdíj befizetését megjelölő levél alapján.  
e) WADA: Év elején érkezik a felkérő levél, amelyben megjelölik a befizetendő összeget. 
f) EASTR, OECD, EUKN, EFAP, ACE, UIA, CECODHAS: A tagdíj befizetését kérő levél 
alapján éves összeg átutalása.  
g) „ESPON 2013 Operatív Program”: című Közösségi Kezdeményezéshez teljes jogú tagként 
történő csatlakozás éves pénzügyi hozzájárulása. 
h) URBACT 2007-2013: Kétoldalú megállapodás, illetve tagdíj befizetést kérő levél alapján 
évente egyszer. 
i) ENSZ–Habitat: Megállapodás alapján évente. 



j) Europan: két éves ciklusokban kell befizetni EUR-ban. 
k) Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség: a tagdíj befizetése évente, erre 
felkérő levél alapján történik (3650 Euro), illetve a kétévente megrendezett versenyre való pá-
lyázati felhívás alapján fizetjük a kiválasztott település nevezési díját (550 Euro) 
l) ANADO: A Magyar Antidopping Csoport tagsági viszonya alapján évente egyszer. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 273390 
     megnevezése: Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 01 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: PEF főosztályvezető, főosztályvezető által megbízott PEF munkatársak. 
Szakmai teljesítést igazoló: PEF főosztályvezető, főosztályvezető által megbízott PEF munka-
társak.  
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 1.380.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 1.380.000 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység, és tervezett érintett kör megnevezése:  

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nyugdíjbiztosítási Alap, Egészségbiztosítási 
Alap) 

g.) tárgyévi előirányzat: 1.380.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.)  előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.)  maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél:  

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy hozzájárulást biztosítson az ÖTM felügyelete alá 
tartozó hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához. A támogatási előirányzat techni-
kai jellegű, amelyet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendelkezése alapján a 
Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára kell havi rendszerességgel átutalni, a költségvetési tör-
vény felhatalmazása alapján. 

 



l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
 a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   

A támogatási előirányzat technikai jellegű, amelyet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazga-
tóság rendelkezése alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint Egészségbiztosítási Alap 
számlájára kell havi rendszerességgel átutalni, a költségvetési törvény felhatalmazása alapján. 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 268956 
     megnevezése: Kincstári tranzakciós díj elszámolása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 02 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: PEF főosztályvezető, főosztályvezető által megbízott PEF munkatársak. 
Szakmai teljesítést igazoló: PEF főosztályvezető, főosztályvezető által megbízott PEF munka-
társak.  
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 50.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 50.000 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység, és tervezett érintett kör megnevezése:  

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nyugdíjbiztosítási Alap, Egészségbiztosítási 
Alap) 

g.) tárgyévi előirányzat: 50.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.)  előző években keletkezett maradvány összege: 2.562 e Ft 
 
j.)  maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 2.562 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél:  
     A Magyar Államkincstár által felszámított tranzakciós díj fizetésére szolgál. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
     Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm.rendelet (Ámr.) 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   



      Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm.rendelet-ben  (Ámr.) 
foglaltak szerint.  
 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 229814 
     megnevezése: Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 03 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy az által megbízott sze-
mély az előirányzat átutalás tekintetében. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Támogatásértékű felhalmozási bevétel: 5.000.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

7. Felhalmozási kiadások: 5.000.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt)  
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 5.000.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:   78.076 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 78.076 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:   
- A hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok laktanya építési beruházása, 
- A tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések 

fejlesztése és felújítása, 
- A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és 

monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök létesítése, 



- Oktatási intézmények tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai eszközei, 
felszerelései fejlesztése, felújítása 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. 
évi XXXI. Törvény, 

- A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Tör-
vény, 

- A tűzvédelmi bírság, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a közpon-
ti költségvetésbe történő befizetése és elszámolás rendjéről, valamint felhasználá-
sának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI.6.) Korm. rendelet. 

   
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

- Az előirányzat felhasználásnak alapdokumentumát az érintett szervezeti egység ál-
tal készített – az OKF főigazgatója által jóváhagyott, a gazdasági helyettese által 
ellenjegyzett, a közjogi és koordinációs szakállamtitkár egyetértésével kiadott - 
részletes feladat-és ütemterv képezi. 

- A biztosított előirányzat kizárólag a feladattervben megfogalmazott célokra hasz-
nálható fel.  

- A feladatterv alapján - egyeztetve a szakmailag illetékes szervezeti egység vezető-
jével – az OKF főigazgató gazdasági helyetteséhez tartozó gazdasági szervezet in-
tézkedik az előirányzat lehívásáról. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 277767 
     megnevezése: Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 06 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy az által megbízott sze-
mély az előirányzat átcsoportosítás tekintetében. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 20.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

8. Működési kiadások: 20.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

OKF, Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 20.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az előirányzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) az OKF fő-
igazgatója által jóváhagyott terv alapján a lakosság-, az ifjúság, a polgári védelmi szerveze-
tek, valamint a polgármester segítők folyamatos felkészítésére, továbbá az MPVSZ az éves 
Munkatervében meghatározott az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez 
való hozzájárulás érdekében használhatja fel.  
 



l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 

      
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

Az előirányzat átcsoportosításra kerül az OKF részére, mely felel az előirányzatnak a célsze-
rinti, szabályszerű felhasználásáért, illetve az előirányzat felhasználásról szóló beszámoló el-
készítéséért. Az előirányzat átcsoportosítását követően az OKF belső szabályainak megfele-
lően történik a döntési hatáskörök gyakorlása. 

 
  



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
 Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 29054 
     megnevezése: Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 07 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy az által megbízott sze-
mély az előirányzat átcsoportosítás tekintetében. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 114.200 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 114.200 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
 
     Magyar Tűzoltó Szövetség 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 114,200 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 
   
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre: 
Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek:  

- működési feltételeinek javítása, 
- tűzoltó szertár, laktanya bővítés, felújítás, korszerűsítés, 
- tűzoltó gépjárművek javítása, felújítása, 
- önkéntes alapfokú-, parancsnoki képzés, továbbképzés. 



 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:      

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. 
évi XXXI. Törvény 

- A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Tör-
vény 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

- Az előirányzat felhasználásra, a támogatás keretösszegeinek felosztására az MTSZ 
elnöke tesz javaslatot, melyet az OKF főigazgatója, az ÖTM Pénzügyi Erőforrás-
gazdálkodási Főosztály egyetértése esetén a miniszter hagy jóvá. 

- Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére folyósítandó összegek miniszteri utasí-
tásban meghatározott pályázati eljárás keretében kerülnek meghatározásra.  A pá-
lyázatok a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke által kerülnek kiírásra.  

- Az utalásról a Magyar Tűzoltó Szövetség által megkötött támogatási szerződések 
alapján az ÖTM ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője intéz-
kedik 

- A támogatásban részesülteknek a támogatás felhasználásáról történő elszámolta-
tásról a Magyar Tűzoltó Szövetség gazdasági vezetője a felelős. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
 Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 277090 
     megnevezése: Szakszervezetek támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 09 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a miniszter vagy az ÖTM Humánerőforrás és Civilkapcsolati főosztály 
vezetője. Szakmai teljesítést igazoló: Humánerőforrás és Civilkapcsolati főosztály vezetője 
vagy az általa írásban megbízott személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 15.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 15.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály – támogatási szerződések előkészítése. 
Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály – támogatási szerződések ellenjegyzése, folyósí-
tás lebonyolítása. 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 15.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
      
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
      
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél foglalkozta-
tottak és a munkáltatók együttműködésének biztosítására létrehozott, az Ágazati Érdekegyez-
tető Tanácsban tagsági jogviszonnyal rendelkező szakszervezetek és munkavállalói érdek-



képviseleti szervek tevékenységének támogatása, az alapszabályukban rögzített feladatok – 
érdekvédelem, érdekképviseleti, működési költségeik támogatása – végrehajtásának meg-
könnyítése céljából. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

Az előirányzat az érdekképviseleti szervekkel egyetértésben kialakított elosztási elvek szerint 
kerül felosztásra.  

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a) Államháztartási egyedi azonosítója: 277101 

megnevezése: Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok 
 
b) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 10 
     jogcím: 00 
 
c) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár és a területfejlesztési és 
építésügyi szakállamtitkár együttes írásbeli javaslatára a közjogi és koordinációs szakállam-
titkár vagy az érintettek felhatalmazásával az általuk írásban megbízott, irányításuk alá tarto-
zó vezető állású munkakört betöltő személyek. 
Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár és a területfejlesz-
tési és építésügyi szakállamtitkár együttesen vagy az érintettek felhatalmazásával az általuk 
írásban megbízott, irányításuk alá tartozó vezető állású munkakört betöltő személyek együtte-
sen. 

 
d) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 200.000 e Ft 
 
e) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 200.000 e Ft 
 
f) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
 
g) tárgyévi előirányzat: 200.000 e Ft 
 
h) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  



• A hatósági engedélyezésekkel kapcsolatos felmérések több ponton is olyan hiányosságo-
kat, következetlenségeket észleltek, amelyek a nagy jelentőségű beruházások esetében ha-
zánk versenyképességének csökkenésével járhatnak. Az egymásra épülő hatósági eljárási 
szakaszok meghosszabbítják az egyes fejlesztések, beruházások előkészítési idejét. A ha-
tósági engedélyezés bonyolultsága, költség- és időigényessége könnyen a fejlődés gátjává 
válhat, kifejezett környezetvédelmi, közlekedési és egyéb kulcsfontosságú fejlesztések 
késedelméhez vagy elmaradásához is vezethet. Ezen tényezők rontják Magyarország tő-
kevonzó képességét és versenyképességét a fenntartható fejlődés elősegítése területén és a 
gazdasági folyamatokban. 
A kiemelt beruházások gyors és hatékony elbírálása ahhoz is szükséges, hogy az Európai 
Unió által a Kohéziós Alapból és a strukturális alapokból biztosított támogatások teljes 
egészében lehívhatók legyenek, hazánk társadalma és gazdasága így a csatlakozásból a 
lehető legtöbbet profitálhasson. 

• Cél: hogy az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek megvalósítása gyor-
sabb, egyszerűbb és egységesebb eljárási rendben történjék meg a rendelkezésre álló for-
rások minél hatékonyabb felhasználásával. 

• Ennek érdekében a 2006. évi LIII. tv. 2. § értelmében kiemelt jelentőségű ügyben első fo-
kon építésügyi hatósági jogkörben engedélyező hatóságként illetve szakhatóságként a má-
sodfokon eljáró közigazgatási szerv, azaz a regionális közigazgatási hivatal, másodfokon 
az első fokon eljáró szervet felügyelő miniszter jár el. 

• Kedvezményezettek tervezett köre: a törvény rendelkezései a speciális szabályok alkal-
mazását csak abban a körben teszik lehetővé, amikor a közigazgatási hatóságok számára 
előírt rövidebb határidőnek, így nagyobb munkatehernek megvan az „ellentételezése”, az-
az a beruházás nemzetgazdasági jelentőségű, az adott ügy gyors és hatékony eldöntése az 
eljárást kezdeményező ügyfélen túl az egyéb érintettek széles köre számára is fontos gaz-
dasági, társadalmi érdek.  

l) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
• A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások gyorsításáról és egy-

szerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 
• E törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt beruházásokat kijelölő kormányrendeletek 
m) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

• A törvényben meghatározott fontos célok biztos megvalósulása érdekében szükséges az 
ezen ügyekben eljáró hatóságok létszámának megerősítése. 

• A forrás elosztása az 1063/2007. (VIII. 15.) korm. határozatban, az 1095/2007. (XII. 5.) 
korm. határozatban, az 1004/2007. (I. 3.) korm. határozatban, a 152/2006. (VII. 21.) 
korm. rendeletben, a 257/2006. (XII. 15.) korm. rendeletben, a 151/2006. (VII. 21.) korm. 
rendeletben, a 150/ 2006. (VII. 21.) korm. rendeletben, a 89/2007. (IV. 26.) korm. rende-
letben kijelölt, tervezett kiemelt beruházások száma szerint szükséges létszám alapján. 

• Kedvezményezettek tervezett köre:  
 

 A 200 M Ft felosztása 
      

 
Régió 

fő % ezer Ft 



Közép-magyarországi régió 6 fő 18,3 36 586 
Közép-dunántúli régió 3 fő 11,3 22 586 
Észak-alföldi régió 6 fő 19,4 38 826 
Dél-alföldi régió 3 fő 11,3 22 586 
Nyugat-dunántúli régió 5 fő 14,7 29 493 
Dél-dunántúli régió 3 fő 11,7 23 333 
Észak-magyarországi régió 2 fő   6,6 13 253 
ÖTM TÉSZÁT (II. fokú ügyinté-
zéshez) 2 fő   6,7 13 335 
Összesen: 30 fő 100 200 000 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
 Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 277790 
     megnevezése: Magyar Tűzoltó Szövetség valamint Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok 

Országos Szövetségének támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 12 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy az által megbízott sze-
mély az előirányzat átcsoportosítás tekintetében. 
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 75.800 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 75.800 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
    ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 75.800 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
- A Magyar Tűzoltó Szövetség és Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos 

Szövetsége működésének támogatása, 
- Az általuk szervezett rendezvények támogatása, 
- Egyéb kiemelt feladatok. 

 



l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     
- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. 

évi XXXI. Törvény, 
- A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

- Az előirányzat felhasználására, a támogatás keretösszegeinek felosztására az 
MTSZ és a LÖTOSZ elnöke közösen tesz javaslatot, amit az OKF főigazgatója és 
az ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály egyetértése esetén a miniszter 
hagy jóvá.  

- Az előirányzat felosztása során érvényesíteni kell a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 31. § (20) bekezdésében foglal-
takat. 

- Az ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály a megkötött támogatási szer-
ződések után gondoskodik az utalásról 

 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 245801 
     megnevezése: Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) tá-

mogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 63 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az ál-
tala írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár, PEF főosztályvezetője, 
főosztályvezető helyettese, vagy akit a szerződésben a kötelezettségvállalásra jogosult megje-
löl.  
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 13.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 13.000 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység, és tervezett érintett kör megnevezése:  
 
g.) tárgyévi előirányzat: 13.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél:  

Az előirányzat célja, hogy az egyesület keretei között támogassa a hatékony és átlátható vá-
lasztási rendszerek népszerűsítését, a közép- és kelet-európai országok, a délszláv térség or-
szágai választásainak megfigyelésében való együttműködést, a közös professzionális szakis-
meret terjesztését, valamint a választási rendszerek intézményesítésénél felmerülő problémák 



megtárgyalását és a demokratikus választási gyakorlat európai terjedését szolgáló informáci-
ók megosztását.  
 

l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
     a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben nevesí-
tett módon, közhasznú szerződésben foglalt feltételek szerint kerül a támogatás biztosításra.   
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
 Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 257434 
     megnevezése: A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 82 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár vagy azon vezető 
állású munkakört ellátó személy, akit az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár kijelöl.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 12.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 12.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

ÖTM Önkormányzati Főosztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 12.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Feladatok, cél:  
az önkormányzati érdekszövetségek által igényelt, működésre fordítandó kiadások finanszíro-
zása, amely magában foglalja a nemzetközi ügyekkel kapcsolatos költségeket is. 
Kedvezményezettek: 



 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Ér-
dekszövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, Magyar Faluszövetség, Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Ön-
kormányzati Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (1. számú 
melléklet)      
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Az előirányzat rendeltetésével összhangban álló, egyedi jellegű támogatási szerződésben fog-
lalt feltételek szerint kerül a támogatás biztosításra.   
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 270745 
     megnevezése: Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 92 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése:  

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az ál-
tala írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár, PEF főosztályvezetője, 
főosztályvezető helyettese, vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit a közjogi 
és koordinációs szakállamtitkár kijelöl.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 270.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 270.000 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység, és tervezett érintett kör megnevezése:  

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

g.) tárgyévi előirányzat: 270.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.)  előző években keletkezett maradvány összege: 103.518 e Ft 
 
j.)  maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 103.117 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél:  

Az előirányzat célja az ÖTM informatikai rendszerének bevezetése, fejlesztése során felmerü-
lő költségek, különös tekintettel a vezetői információs rendszer gazdálkodással összefüggő 
fejlesztéseinek, valamint az ÖTM középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtan-
dó egyéb informatikai fejlesztéseinek finanszírozása. 



 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
     Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 199474 
     megnevezése: Hivatásos állomány életbiztosítása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 93 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az ál-
tala írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár, PEF főosztályvezetője, 
főosztályvezető helyettese, vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit a közjogi 
és koordinációs szakállamtitkár kijelöl.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 32.400 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 32.400 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
     BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. 
     ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 32.400 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 13.541 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 1.152 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:   



     A Biztosító a biztosítási szerződés tartalma alatt a szerződésben rögzítettek szerint kockázatot 
visel. A Biztosító 24 órás biztosítási védelmet nyújt a biztosítottak részére. A Biztosító koc-
kázatviselése az egész világra kiterjed. 

- az OKF és szervei hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állomány 
- az önkéntes tűzoltóságok hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állomány 
- a tűzoltó szakiskola oktatói és alkalmazottai, valamint az önkéntes tűzoltók 
- valamint a berendeltek  

      csoportos élet –és balesetbiztosítása. 
 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:      

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi 
XXXI. Törvény 

- a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX.   törvény  
- 117/1996. Kormány rendelet 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A Kormány felhatalmazást kap, hogy rendeletben szabályozza a tűzoltóságok tagjaira vonat-
kozó élet-és balesetbiztosítás kötelezettséget. 

- a biztosító kockázatot visel és a biztosítási szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget 
vállal, 

- az ÖTM a BM BK Zrt. útján minden félév elején, legkésőbb a 10. napon hiteles, alá-
írt dokumentummal köteles tájékoztatni a Biztosítót a biztosítottak létszámáról, 

- a Magyar Tűzoltó Szövetség, valamint az OKF elkészíti a biztosítottak névjegyzékét, 
- a Biztosító a biztosítási szerződés alapján biztosítási kötvényt állít ki, melyet eljuttat 

az ÖTM részére, 
- a BM BK Zrt. tájékoztatja a Biztosítót minden félév elején, legkésőbb a 10. napon az 

aktuális félévi létszámról. 
 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
 Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 248612 
     megnevezése: Címzetes főjegyzői címek adományozása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 94 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: miniszter. 
Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 120.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

9. Működési kiadások: 120.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 120.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 120.000 e Ft 

Az előirányzat a  2007-ben a Ktv. 30/B § alapján 106 címzetes főjegyzőnek fizetett címado-
mányozási juttatás pénzügyi fedezetét csak szűkösen biztosítja.  

 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztály Főosztály feladata a címzetes fő-
jegyzői címre, illetve címadományozási juttatásra beérkezett képviselő testületi, illetve köz-
igazgatási hivatali javaslat alapján szakmai szempontok figyelembevételével javaslat összeál-



lítása, továbbá a címzetes főjegyzői listának a folyósítás szempontjából lényeges körülmé-
nyekre figyelemmel (halálozás, nyugdíjazás, jogviszony megszűnése) történő frissítése. 
Cél, hogy a szakmai szempontok alapján az arra legérdemesebb jegyzők, illetve körzetköz-
ponti jegyzők részesüljenek e juttatásban, akik a jogszabályban meghatározott feltételekkel 
rendelkeznek, és szakmai életútjuk alatt kimagasló tevékenységet képviselnek. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény, 
- A címzetes főjegyzői cím adományozásának, megszűnésének és visszavonásának eljárási 

szabályairól szóló 44/2001. (XII. 27.) BM rendelet 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   
A képviselő-testület címzetes főjegyzői cím, illetve címadományozási juttatás adományozásá-
ra határozatban tesz javaslatot a székhelye szerint illetékes regionális közigazgatási hivatal 
vezetőjéhez február 15-éig. 
A hivatalvezető a javaslatokat együttesen a tárgyév február 20-ig – véleményezés céljából – 
megküldi a jegyzői szakmai érdekképviseleti szerveknek. 
Az érdekképviseleti szerv véleményéről a tárgyév március 20-ig együttesen írásban tájékoz-
tatja az illetékes hivatalvezetőt. 
A hivatalvezető köteles a javaslatokat a saját és a jegyzői szakmai érdekképviseleti szerv vé-
leményével ellátva tárgyév április 15-ig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére 
együttesen felterjeszteni.  

 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a beérkezett javaslatokat szakmai szempontból 
áttekinti, és a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével szakmai javaslatot tesz az új cím-
zetes főjegyzők személyére. Ezt a közigazgatási hivatalok által beküldött javaslatokkal és hát-
téranyagokkal együtt megküldi a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért 
felelős miniszternek.  
 
A cím adományozását a közigazgatási hivatal is kezdeményezheti, de ilyenkor ki kell kérnie a 
képviselő-testület, illetve a jegyzői szakmai érdek-képviseleti szerv véleményét. 
 
A címzetes főjegyzők személyéről történő döntés a miniszterelnök hatáskörébe tartozik, aki– 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a közigazgatási minőségpolitikáért és sze-
mélyzetpolitikáért felelős miniszter együttes javaslatára – határozatlan időre adományozhat 
címzetes főjegyzői címet. 
 
A címzetes főjegyzői cím adományozására minden évben a Köztisztviselők Napján kerül sor, 
a címadományozási juttatását minden év július 31-ig a jegyző által megadott bankszámlára át 
kell utalni. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 270756 
     megnevezése: Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 20 
     jogcímcsoport: 95 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az ál-
tala írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár, PEF főosztályvezetője, 
főosztályvezető helyettese, vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit a közjogi 
és koordinációs szakállamtitkár kijelöl.  
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 408.200 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 408.200 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység:  
 
g.) tárgyévi előirányzat: 408.200 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.)  előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.)  maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a tervezett érintett kör 

megnevezése:  
Az előirányzat fedezetet nyújt az ÖTM – Duna Palota Kulturális Közhasznú Társasággal lét-
rejövő közhasznú szerződés keretében ellátandó (oktatási, ismeretterjesztési, kulturális tevé-
kenység, közrend és közlekedésbiztonság védelmi, önkéntes tűzoltási, mentési, katasztrófa 



elhárítási, euroatlanti integráció elősegítési, közhasznú szervezetek számára biztosított – csak 
közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások) feladatok finanszírozására. 
 

l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben nevesí-
tett módon, közhasznú szerződésben foglalt feltételek szerint kerül a támogatás biztosításra.   
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 251223 
     megnevezése: Rádiós Segélyhívó és Info-kommunikációs Országos Egyesület 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 21 
     jogcímcsoport: 03 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az álta-
la írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár, PEF főosztályvezetője, 
főosztályvezető helyettese, vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit a közjogi 
és koordinációs szakállamtitkár kijelöl. 
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 35.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 35.000 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység:  

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

g.) tárgyévi előirányzat: 35.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.)  előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.)  maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a tervezett érintett kör 

megnevezése:  
A Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek állami feladatként jelent-
kező működtetését az Egyesület végzi. Az előirányzat célja alapvetően a nevezett rendszerek 
működtetése, karbantartása és javítása költségeinek finanszírozása. 



 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben nevesí-
tett módon, támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint kerül a támogatás biztosításra.   
 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 232061 
     megnevezése: Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 22 
     jogcímcsoport: 00 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: és koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 1.693.300 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 1.693.300 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység:  
 
g.) tárgyévi előirányzat: 1.693.300 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.)  előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.)  maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a tervezett érintett kör 

megnevezése:  
Az előirányzat célja a köztestületi tűzoltóságok folyamatos készenléti szolgálatának biztosítá-
sa. Az előirányzat felhasználásáról a költségvetési törvényben meghatározott normatívák 
alapján az OKF rendelkezik.  
 

l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 



 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   

 A támogatás folyósítása időarányosan történik. A támogatás összegéről az önkéntes (köztes-
tületi) tűzoltóság az OKF felé köteles elszámolni. A felhasználásról történő adatszolgáltatás-
ért, beszámolásért az OKF főigazgatójának gazdasági helyettes és a szakmailag illetékes 
szerv vezetője együttesen felelős. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 237099 
     megnevezése: "Segítsünk az árvízkárosultakon" 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 23 
     jogcímcsoport: 00 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: miniszter vagy az általa kijelölt szakállamtitkár. 
Szakmai teljesítést igazoló: miniszter, a miniszter által megjelölt szakállamtitkár, vagy azon 
vezető állású személy, akit a miniszter vagy a miniszter által kötelezettségvállalási jogkörrel 
felruházott szakállamtitkár kijelöl. 
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Támogatásértékű működési bevétel: 1.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 1.000 e Ft 
      
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység:  
 
g.) tárgyévi előirányzat: 1.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.)  előző években keletkezett maradvány összege: 594 e Ft 
 
j.)  maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 594 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a tervezett érintett kör 

megnevezése:  
A ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály elkülönített nyilvántartást vezet az ál-
lampolgárok, gazdasági társaságok e célú adományairól. A befolyt összegek felhasználására 
rendkívüli katasztrófahelyzetek során kerülhet sor a miniszter rendelkezése alapján.  
 

l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     



      
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:   

  
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma: XI. 
  Megnevezése: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 275090 
     megnevezése: Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 25 
     jogcímcsoport: 03 
     jogcím: 00 
 
c.)Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár, a Választási Főosztály veze-
tője vagy a közjogi és koordinációs szakállamtitkár általa írásban megbízott vezető állású 
munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: a közjogi és koordinációs szakállamtitkár, a Választási Főosztály 
vezetője, vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit a közjogi és koordinációs 
szakállamtitkár – a Választási Főosztály vezetőjének javaslatára - kijelöl. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 150.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 
 Működési kiadások: 150.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

ÖTM Választási Főosztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 150.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 273.169 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 2.123 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezet-

tek tervezett köre: 
 

 Feladat, program Cél Kedvezményezettek 



 Időközi (országgyűlési, települési 
önkormányzati) választások pénz-
ügyi finanszírozása; 

Időközi választások le-
bonyolítása 

Érintett települések, 
OEVK 

 Időközi választásokhoz kapcsoló-
dó oktatások szervezése, lebonyo-
lítása; 

Időközi választások le-
bonyolítása 

Képzésben résztvevők 

 Az OVB működéséhez szükséges 
személyi és technikai feltételek 
biztosítása 

OVB ülések megtartása  

 Országos népszavazások, népi 
kezdeményezések, elbírálása, alá-
írás hitelesítési feladatainak ellátá-
sa 

Népszavazások, népi 
kezdeményezések törvé-
nyes előkészítése 

 

 Korszerű szavazási technológiák 
kiemelt projekt megvalósítása 

Projektalapító dokumen-
tum szerint 

Projektalapító doku-
mentum szerint 

 Szakmai szervezetekkel, válasz-
tásszakmai rendezvények, konfe-
renciák szervezése, lebonyolítása 

A választási jogalkotási 
feladatok folyamatos 
szakmai támogatása 

OVI, TVI, Választási 
Szakértői Kollégium 

 A választások lebonyolítását tá-
mogató informatikai feltételek 
(VÜR, VLOG, Internet, EXAM, 
stb.) áttekintése, modernizációja 

A feladatok folyamatos, 
törvényes végrehajtása 

 

 
 
 
l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
 

 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 
 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-

ról 
 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
 1997. évi C. törvény a választási eljárásról 
 1998. évi III. törvény az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről 
 2005. évi CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a 

nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról 
 Kapcsolódó miniszteri rendeletek 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése: 

 Javaslattevő a Választási Főosztály vezetője. 
 A döntési mechanizmus a Minisztériumi SZMSZ és a Választási Főosztály ügyrendje 

alapján. 
 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 250078 
     megnevezése: Utánpótlás-nevelési feladatok 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 01 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 1.063.600 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

10. Működési kiadások: 1.048.600 e Ft 
2.  Felhalmozási kiadások: 15.000 e Ft 

 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
 

Sport Szakállamtitkárság 
Sport és Stratégiai Főosztály 

Versenysport és Utánpótlás Osztály; 
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet; 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 1.063.600 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:       10.093 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg:       10.002 e Ft 
 



k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, akedvezményezettek 
tervezett köre:  
• Az egységes utánpótlás-nevelési sportágfejlesztési program, a Sport XXI. program támo-

gatása, amely a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet felügyelete alatt 
működik 13 sportágban  

• A Héraklész Csillag Program - amelyet a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató 
Intézet működtet – 2008. évi támogatása 

• A felmenő rendszerű módszertani központként is működő, pályázat útján kiválasztott 
közoktatási intézmények támogatása; tantervi modulok kidolgozásának támogatása 20-25 
sportágban; az ehhez kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai kézikönyv kiadásának tá-
mogatása; Modelliskolák működésének támogatása, új modelliskolák bekapcsolása 

• Az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátása keretében a Duna-kupa és az Olimpiai 
Reménységek versenyrendszerének, kiemelt utánpótlás-rendezvények, versenyek támoga-
tása. 

• A magyar versenysport egyik utánpótlás-nevelési bázisaként működik a Csanádi Árpád 
Általános Iskola és Gimnázium, melynek 2004. szeptember 1-je óta a Wesselényi Miklós 
Sportközalapítvány a fenntartója. Az iskola minta iskolának tekinthető a sportiskolai 
rendszerben működő iskolák között. Az iskola működésének támogatása a fenntartón ke-
resztül. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

2004. évi I. tv. (Sport törvény), valamint a hatályos támogatási rendelet. 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
ÖTM Versenysport és Utánpótlás Osztálya és/vagy Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sport-
szolgáltató Intézet javaslata alapján, Sport Szakállamtitkárság vezetői értekezletének, illetve 
szakállamtitkári döntésének határozatában foglaltak szerint.   

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 241878 
     megnevezése: Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 02 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 356.700 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

11. Működési kiadások: 356.700 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság 
Sport és stratégiai Főosztály 
„Mindenki Sportja” Szabadidős-sport Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 356.700 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 32.503 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 32.500 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az előirányzat felhasználás célja az iskolai testnevelés és sport, a diáksport valamint a felső-
oktatási intézményekben folyó sporttevékenység és sportoktatás megerősítése a diákolimpiai 



valamint az egyetemi-főiskolai versenyrendszer támogatásával, a testkulturális felsőoktatási 
intézmények szakmai munkájának támogatásával. 
Elsősorban a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, 
testkulturális képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények és sportegyesületeik. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:      

a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve az egyeztetés alatt álló ÖTM rendelet az állami 
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A sport szakállamtitkár által a miniszterhez előterjesztett belsőköltségvetésben kerülnek meg-
határozásra pontosan a feladatokhoz rendelt összegek.  

 
 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 226109 
     megnevezése: Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 03 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 196.400 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

12. Működési kiadások: 196.400 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság 
Sportigazgatási Főosztály 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 196.400 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 87.410 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 260.400 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 260.000 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az állam sportegészségüggyel kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Stv.), valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról 
szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet határozza meg. 



 
A válogatott keretek sportegészségügyi ellátása a társadalombiztosítás által nem finanszíro-
zott szolgáltatások körébe tartozik. A kerettagok ellátása magában foglalja az évenkénti köte-
lező szűrővizsgálatokat, a terhelhetőséget megállapító ergometriás laboratóriumi vizsgálato-
kat, a válogatott keretorvosok, gyúrók, sportpszichológusok, gyógytornászok foglalkoztatását. 
Emellett az előirányzat terhére történik sportgenomikai laboratórium működtetésének támo-
gatása, az olimpiai központok sportegészségügyi ellátásának megszervezése. Az előirányzat 
terhére történik továbbá a 2008. évi Pekingi Nyári Olimpia Játékokra, valamint a Paralimpiai 
Játékokra történő felkészüléshez szükséges sportegészségügyi szakmai feladatok ellátásának 
támogatása is. A feladatokat külön megállapodás alapján az Országos Sportegészségügyi In-
tézet látja el. 
 
A nemzetközi doppingellenes egyezményekhez történő csatlakozásunk a doppingellenes te-
vékenység egyes feladatainak ellátását, így többek között a költségvetési hátterének megte-
remtését is állami feladattá teszi. Az állam által ellátandó – az Stv.-ben és a doppingellenes 
tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendeletben foglalt – feladatok közé 
tartozik továbbá a felvilágosítás, a megelőzés, a doppingellenőrzés egyes részelemeinek ellá-
tása, valamint a komplex doppingellenes politika koordinálása, nemzeti szintű érvényesítése, 
mely feladatok végrehajtásában – az elmúlt évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredmé-
nyeként – a nemzeti doppingellenes szervezet (NADO) feladatait ellátó gazdasági társaság is 
részt vesz. Emellett a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott doppingellenes szervezet 
jogszabályban rögzített feladatai ellátásának támogatására is történik az előirányzat felhaszná-
lásával. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

– a sportról szóló 2004. évi I. törvény; 
– a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) 
Korm. rendelet; 
– a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet. 

   
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

- a sportegészségügyi feladatok ellátásának támogatása esetén, a vonatkozó Korm. rendelet 
alapján, a tárgyévben a sportegészségügyi szolgáltatások iránt felmerülő, szakmailag in-
dokolt igények alapján, a végrehajtó szervezettel történő egyeztetés alapján történik az 
OSEI támogatásáról történő döntés; 

- a doppingellenes feladatok ellátása keretében a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs 
Testület javaslata alapján történik a tárgyévi, az állam által támogatott, a nyilvántartott 
vizsgálati csoportba tartozó doppingellenőrzésének, valamint a Korm. rendeletben megha-
tározott egyéb NADO feladatok megrendelése.  

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 25155 
     megnevezése:  Versenysport támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 04 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 2.207.500 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

13. Működési kiadások: 2.207.500 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
 

Sport Szakállamtitkárság 
Sport és Stratégiai Főosztály 

 Versenysport és Utánpótlás Osztály, illetve  
 Stratégiai és Nevelési Osztály 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 2.207.500 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 305.540 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 168.020 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 166.529e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  



 

megnevezés 

ösz-
szeg 
(mil-
lió 
Ft) 

feladat, cél támogatási konstrukció célcsoport/ kedvez-
ményezett 

Sportegyesüle-
tek támogatása 115

Sportszervezetek munká-
jának támogatása. A ke-
ret Kedvezményezettek 
szerinti felosztására a 
Sportegyesületek Orszá-
gos Szövetsége tesz ja-
vaslatot. Működési és 
szakmai célokra. 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés 

A magyar sport ered-
ményessége szem-
pontjából meghatáro-
zó sportszervezetek 

Olimpiai fel-
készülés 
szakmai támo-
gatása 

830

Sporttörvény szerinti 
feladat, a keret részfel-
adatok és Kedvezménye-
zettek szerinti felosztásá-
ra a MOB tesz javaslatot, 
elsősorban a sportági 
eredményesség alapján. 
Szakmai célokra. 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés 

Olimpiai sportágak 
szövetségei, egyesüle-
tek, szakosztályok 

Paralimpiai 
felkészülés 
szakmai támo-
gatása 

30

Sporttörvény szerinti 
feladat, a keret részfel-
adatok és Kedvezménye-
zettek szerinti felosztásá-
ra az MPB tesz javasla-
tot. Szakmai célokra. 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés 

MPB, illetve közvetet-
ten paralimpiai sport-
ágak szövetségei, 
egyesületek, szakosz-
tályok 

Országos 
sportági szak-
szövetségek és 
sportági szö-
vetségek mű-
ködési és 
szakmai támo-
gatása 

500

Sporttörvény szerinti 
feladat, a keret Kedvez-
ményezettek szerinti fel-
osztására az NSSz tesz 
javaslatot. Működési és 
szakmai célokra. 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés, amely az NSSz 
normatív tényezőkön 
alapuló javaslatára épül 

NSSz tagsággal ren-
delkező országos 
sportági szakszövetsé-
gek és sportági szö-
vetségek  

Stratégiai 
programok 182

Sport XI. Nemzeti Sport-
stratégiában és a Cselek-
vési Programban megha-
tározott feladatokra az 
ugyanott meghatározott 
elvek szerint a sport 
szakállamtitkár döntésé-
vel. 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés 

NSSz tagsággal ren-
delkező országos 
sportági szakszövetsé-
gek és sportági szö-
vetségek, sportegyesü-
letek 



Világjátéko-
kon való rész-
vétel támoga-
tása 

50

A nem olimpiai sport-
ágak számára rendezett 
AGFIS Világjátékokon 
való részvétel és az arra 
szolgáló felkészülés tá-
mogatása. A keret Ked-
vezményezettek szerinti 
felosztására az NSSz tesz 
javaslatot. Szakmai cé-
lokra. 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés 

AGFIS Világjátékok 
sportágainak szövet-
ségei 

Kiemelt biz-
tonsági kocká-
zatú sportese-
mények támo-
gatása 

150

A támogatási összeg 
meghatározása a korábbi 
évek tapasztalatai és a 
rendőrségi igények azo-
nosítása alapján történik. 
Jogszabályban nevesített 
mechanizmus alapján. 
Kedvezményezetteknek, 
jogszabályban pontosan 
meghatározott mértékben 
nyújtott támogatás, ame-
lyekre vonatkozóan az 
ÖTM-nek mérlegelési 
jogköre nincs. 

Sport támogatási rendelet 
és 54/2004. (III.31.) 
Korm. rendelet alapján. 
Az összeg felhasználásá-
ról a kvázi önálló ható-
ságként működő, 14 
szakértő delegáltból álló 
(7 rendőr, 2 személy-, 
vagyonvédelmi és ma-
gánnyomozói szakmai 
kamarai képviselő, 5 
szövetségi képviselő) 
Sportrendezvényeket 
Biztonsági Szempontból 
Minősítő Szakértői Bi-
zottság döntése alapján 
kerül sor. Másodfokon 
eljárva a sportügyekért 
felelős szakállamtitkár 
módosíthatja a bizottság 
döntését. 

Helyileg illetékes 
rendőri szervek, illet-
ve jelenlétükön ke-
resztül a kiemelt biz-
tonsági kockázatú 
sportrendezvényeket 
szervező sportszerve-
zetek.  

Kiemelt hazai 
rendezésű 
sportesemé-
nyek támoga-
tása 

313

Hazai rendezésű VB-k, 
EB-k, Világkupák meg-
rendezésének támogatá-
sa. Előzetes regisztráció 
útján, az adott évben ha-
zánknak ítélt események 
számától függően, támo-
gatási rendeletben meg-
határozott szabályok és 
mutatók alapján. 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
szakállamtitkári döntés 

Országos sportági 
szakszövetségek, 
sportszövetségek 

Nemzetközi 
tisztségviselők 19,7

Nemzetközi szervezetek-
ben vezető tisztséget be-
töltő magyar sportveze-
tők munkájának támoga-
tása 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés 

Magyar Olimpiai Bi-
zottság 



Sportegyesüle-
tek Országos 
Szövetsége 
működési tá-
mogatás 

2,8

A SOSz az egyesületi 
szférát összefogó straté-
giai partnerünk, működé-
sének támogatása indo-
kolt. 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés 

SOSz 

Egyéb ver-
senysport fel-
adatok 

15

A „normál” támogatási 
rendszerből kimaradó, de 
támogatásra méltó célok, 
feladatok, szervezetek 
támogatása 

Sport tám. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő 
egyedi szakállamtitkári 
döntés 

Szövetségek, egyesü-
letek, egyéb szerveze-
tek 

Összesen 2.207,
5    

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     

Sportról szóló 2004. évi I. tv., 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

Részben a Sport tám. rendeletben foglaltaknak megfelelő egyedi szakállamtitkári döntés, 
részben az 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet alapján.  

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 934 
     megnevezése:  2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel  támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 05 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban meg-
bízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 500.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

14. Működési kiadások: 500.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság 
Sport és Stratégiai Főosztály 

Versenysport és Utánpótlás Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 500.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 
 154.044 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 154.043 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre: 



A 2008. évi pekingi olimpiai és paralimpiai részvétel biztosítása, az előkészületekkel és a 
részvétellel összefüggő költségek finanszírozása.Kedvezményezettek: Magyar Olimpiai Bi-
zottság, Magyar Paralimpiai Bizottság 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:   

Sportról szóló 2004. évi I. tv., valamint a támogatási rendelet 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Szakállamtitkári döntés a keret MOB és MPB közötti megosztásáról. 

 
 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 278689 
     megnevezése:  Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 06 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban meg-
bízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 360.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

15. Működési kiadások: 360.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság 
Sport és Stratégiai Főosztály 

Versenysport és Utánpótlás Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 360.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  
 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  



2176/2007 (X.5.) Korm.hat. szerinti forrásra az olimpiai sportágakkal lefolytatott egyezteté-
sek alapján olimpiai céltámogatás. 
Kedvezményezettek: eredményes olimpiai szereplésre esélyes sportágak szövetségei, egyesü-
letek, (sportolók és sportszakemberek). 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

Sportról szóló 2004. évi I. tv., 2176/2007 (X.5.) Korm.hat., valamint a támogatási rendelet. 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Szakállamtitkári döntés 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 241889 
     megnevezése:  Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 07 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 1.972.200 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

16. Működési kiadások: 1.972.200 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése:  

Sport Szakállamtitkárság, 
-Sport és Stratégiai Főosztály, 

-Versenysport és utánpótlási Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 1.972.200 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 57.239 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 57.239 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
- Olimpiai járadék: nyári és téli olimpiai, paralimpiai játékokon és siketlimpián érmes 

sportolók és edzőik havonta folyósított életjáradéka (sportolók 35., edzők 45. életévük-



től), az egész sportszféra szereplői teljesítményének elismerésére, támogatására, ösztön-
zésére szolgál.  Az elismert sportolók, szakemberek, valamint az egész sporttársadalom 
számára a nemzet sport iránti figyelmét és nagyrabecsülését jelenti. 

 
- Nemzet Sportolója: a magyar sportban 12 fő, 60. életévét betöltött, kimagasló sportered-

ményt elért sportoló, aki aktív pályafutása befejezését követően is fontos szerepet tölt be a 
magyar sportéletben, az egész sportszféra szereplői teljesítményének elismerésére, támo-
gatására, ösztönzésére szolgál.  Az elismert sportolók, szakemberek, valamint az egész 
sporttársadalom számára a nemzet sport iránti figyelmét és nagyrabecsülését jelenti. 

- Eredményességi támogatás: Európa- és világbajnokságokon I-III. helyezést elért verseny-
zők és felkészítésben résztvevő szakemberek, a kiemelkedő teljesítmények elismerésére, 
támogatására, ösztönzésére szolgál 

- Idős sportolók szociális támogatása: nyugdíjas Európa-és világbajnoki érmes és helyezett 
sportolók, és özvegyeik, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében részt vett 
nyugdíjas sportszakemberek segélyezése (Mező Ferenc Sportközalapítvány) 

- Ezüstgerely-pályázat támogatása: Sport Művészeti Pályázat kiírása, alkotó művészek dí-
jazása,  

- Gerevich Aladár  - sportösztöndíj: Az ösztöndíjjal az állam hozzájárul a kiemelkedő 
eredményt elért sportolók és edzőik nyugodtabb körülmények között történő felkészülé-
séhez, aktív utánpótlás és felnőtt sportoló és felkészítésükben résztvevő edző havonta fo-
lyósított ösztöndíja 

- Gerevich Aladár - kvalifikációs kiegészítő sportösztöndíj: az ösztöndíjjal az állam hozzá-
járul a kiemelkedő olimpiai érdemeket szerzett sportolók nyugodtabb körülmények között 
történő pekingi olimpiai felkészüléséhez. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
     Sporttörvény, Költségvetési törvény, támogatási rendelet 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

- Olimpiai járadék: jogszabályi, jogosultság megállapítása (Sport Szakállamtitkárság), 
járadék folyósítását az ÖTM végzi 

 
- Nemzet Sportolója: jogszabályi, szakállamtitkár a miniszter útján tesz javaslatot, 

Kormány dönt, a folyósítást az ÖTM végzi 
- Eredményességi támogatás: jogszabályi, támogatási rendeletben meghatározott szor-

zók alapján a sport szakállamtitkár hagyja jóvá, a támogatás folyósítása a Wesselényi 
Miklós Sport Közalapítványon keresztül történik 

 
- Idős sportolók szociális támogatása: költségvetési törvényben meghatározott összegre 

támogatási szerződés a Mező Ferenc Sport Közalapítvánnyal, a kuratóriumi döntése 
alapján, az alapítvány folyósítja a segélyeket 

 
- Ezüstgerely-pályázat támogatása: az alkuratórium által beadott költségvetés alapján, 

a sport szakállamtitkár döntésével támogatási szerződés kötése a Mező Ferenc Sport 
Közalapítvánnyal 

 



- Gerevich Aladár - sportösztöndíj: a költségvetési törvényben meghatározott összeg 
alapján a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány kuratóriuma dönt, és folyósítja az 
ösztöndíjat 

 
- Gerevich Aladár  - kvalifikációs kiegészítő sportösztöndíj: a költségvetési törvényben 

meghatározott összeg alapján a szakmai kritériumokat a sport szakállamtitkár hagyja 
jóvá, a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány kuratóriuma dönt a rendelkezésre ál-
ló kereten belüli felosztásra, és folyósítja az ösztöndíjat  

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 228543 
     megnevezése:  Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 08 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: miniszter, vagy a sport szakállamtitkár. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 3.361.400 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

17. Működési kiadások: 3.361.400 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság 
Sportigazgatási Főosztály 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 3.361.400 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A kiemelt nemzetközi sportesemények előkészítésével, megvalósításával összefüggő felada-
tokat támogatja, ezen belül kiemelten a Forma-1 Magyar Nagydíj megrendezését. (Ez utóbbi 
esetben a támogatás a Hungaroring Sport Zrt. által fizetendő rendezői jogdíjra fordítható.) 

 



l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
A Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2007-2011 közötti években történő megrende-
zésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 2094/2006. (V. 9.) Korm. határozat 
1. pontja alapján. 
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A fenti pontban idézett Korm. határozat alapján a HS Zrt. tárgyévi támogatása az előző évi 
támogatási összeg 10%-ával növekedik. A támogatás összegének meghatározása USD-ben 
történik. 

 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 260489 
     megnevezése:  Nemzeti Sporttanács támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 09 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 6.600 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

18. Működési kiadások: 6.600 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság/Sportigazgatási Főosztály – ÖTM Igazgatás 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 6.600e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az előirányzat célja a Kormány tanácsadó szerveként működő Nemzeti Sporttanács működési 
költségeinek finanszírozása. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 



     a sportról szóló 2004. évi I. törvény; 
 az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/20006. 
(VII.28.) Korm. rendelet. 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Nincs külön javaslat, a költségvetési törvényben meghatározott összeg kerül felhasználásra, 
az ÖTM Igazgatáson keresztül. 

  



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 264712 
     megnevezése:  Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 22 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 42.700 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

19. Működési kiadások: 42.700 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

ÖTM Sport Szakállamtitkárság - „Mindenki Sportja” Szabadidős-sport Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 42.700 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 4.200 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 4.200 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a  kedvezményezet-

tek tervezett köre:  
A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2008. évi működési támogatása, amelyet a Wesse-
lényi Miklós Sportközalapítvány számára fizetünk ki. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     



a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve az egyeztetés alatt álló ÖTM rendelet az állami 
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Nincs külön javaslat, a költségvetési törvényben meghatározott összeg kerül felhasználásra. 

 
 
 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 219833 
     megnevezése:  Szabadidősport támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 23 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 320.900 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

20. Működési kiadások: 318.900 e Ft 
21. Felhalmozási kiadások: 2.000 e Ft 

 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

ÖTM Sport Szakállamtitkárság - „Mindenki Sportja” Szabadidős-sport Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 320.900 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 83.569e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 74.262 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének, a szabadidősport területén műkö-
dő szövetségek működésének, a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok sporttevékenysé-
gének, az önkormányzati szakigazgatás feladatainak, a kistérségek szabadidő és senior sport-



programjának, a sportlétesítmények megnövelt nyitva tartásának támogatása. Az előirányzat 
célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a mozgásgazdag életmódra, és lehetőséget biztosít-
son sporttevékenység végzésre. A kedvezményezettek a szabadidősport területén működő 
egyesületek, szövetségek, gazdasági társaságok, a megyei jogú városok és a megyék önkor-
mányzatai, a kistérségi társulások. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:      

a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve az egyeztetés alatt álló ÖTM rendelet az állami 
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A sport szakállamtitkár által a miniszterhez előterjesztett belsőköltségvetésben kerülnek meg-
határozásra pontosan a feladatokhoz rendelt összegek.  

 
 
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 277112 
     megnevezése:  Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 25 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 60.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

22. Működési kiadások: 60.000 e Ft 
 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport szakállamtitkárság 
 Sport és Stratégiai Főosztály 
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 60.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  



Cél: A sport, az egészséges, mozgás-gazdag életmód, fizikai aktivitás népszerűsítésével ösz-
szefüggő kommunikációs, marketing tevékenység, tájékoztató rendezvények, programok, ki-
adványok megjelentetése 
 
Kedvezményezettek köre: nem meghatározott, az előirányzat elsősorban a célok megvalósítá-
sával kapcsolatos dologi kiadások fedezetére szolgál. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló támogatási rendelet. 
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A sport szakállamtitkár által a miniszterhez előterjesztett belső költségvetésben kerülnek 
meghatározásra pontosan a feladatokhoz rendelt összegek.   

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 277123 
     megnevezése:  Sport köztestületek működési támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 26 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 131.700 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

23. Működési kiadások: 131.700 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

ÖTM Sport Szakállamtitkárság - „Mindenki Sportja” Szabadidős-sport Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 131.700 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  
 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A sport területén működő köztestületek 2008. évi működési kiadásainak támogatása. A ked-
vezményezettek a következő szervezetek: Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidősport 



Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar 
Paralimpiai Bizottság. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     

a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve az egyeztetés alatt álló ÖTM rendelet az állami 
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A sport szakállamtitkár által a miniszterhez előterjesztett belsőköltségvetésben kerülnek meg-
határozásra pontosan a feladatokhoz rendelt összegek.  

  



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 266267 
     megnevezése:  Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport és diáksport prog-

ramok támogatása) 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 27 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 226.400 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

24. Működési kiadások: 226.400 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

ÖTM Sport Szakállamtitkárság - „Mindenki Sportja” Szabadidős-sport Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 226.400 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  
 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport és diáksport programok) pályázati 
úton történő támogatása, amelyet a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány ír ki. A Wesselé-



nyi Miklós Sportközalapítvány együttműködési megállapodás keretében kapja meg a támoga-
tási összeget, amelyből sportegyesületek és iskolai sportkörök részére juttat forrásokat pályá-
zati úton.  

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:      

a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve az egyeztetés alatt álló ÖTM rendelet az állami 
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Nincs külön javaslat, a költségvetési törvényben meghatározott összeg kerül felhasználásra. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 277156 
     megnevezése: Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 28 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 301.700 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

25. Működési kiadások: 251.700 e Ft 
26. Felhalmozási kiadások: 50.000 e Ft 

 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
     Stratégiai és Nevelési Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 301.700 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  
 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  



1. Szakképzés támogatása: Központi programok, jegyzetek és tanulmányi segédletek, köz-
ponti tételek és vizsgafeladatok kidolgoztatása, az új rendszer egységes értelmezését és 
gyakorlati megvalósítását célzó szakmai továbbképzések szervezése. 
Végső kedvezményezettek a felsőoktatási intézmények hallgatói. 

2. Sporttudományi feladatok támogatása: a Magyar Sporttudományi Társaság (nemzetközi 
tevékenység, tudományos szakkiadványok megjelentetése, sporttudományi kutatások 
szervezése), valamint a Magyar Edzők Társasága (továbbképző konferenciák, módszerta-
ni fórumok szervezése, szakkiadványok megjelentetése) szakmai programjának támogatá-
sa. 
Végső kedvezményezettei a szervezetek, valamint tagjaik. 

3. Nemzeti Sportinformációs Rendszer támogatása: A 2008. augusztusában beinduló rend-
szer belső munkacsoportjának kialakítása; a rendszerrel kapcsolatban felmerülő egyéb 
feladatok támogatása; a már működő Kistérségi Sportinformációs Rendszer üzemeltetése, 
továbbfejlesztése.  

4. Kiemelt stratégiai célok megvalósítása: a Sportstratégiában megfogalmazott célok elérése. 
5. Strandsportágak infrastrukturális fejlesztési programja 
6. Kistérségi táboroztatási program 

 
l.) Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

1. A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI.27.) OGY határozat 
2. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
3. A szakképzés-fejlesztési Stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 

1057/2005. Korm. határozat 
4. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 
5. Hatályos támogatási rendelet 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A szakmai főosztály javaslata alapján a Sport Szakállamtitkárság vezetői értekezletének, il-
letve a Szakállamtitkár döntésének határozatában foglaltak szerint. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 235204 
     megnevezése: Fogyatékkal élők sportjának támogatása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 26 
     jogcímcsoport: 29 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 214.500 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 214.500 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság 
Sport és Stratégiai Főosztály 

„Mindenki sportja” – Szabadidős-sport Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 214.500 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 880 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
 



A fogyatékosok (nem paralimpiai) sportjának fejlesztése érdekében az alábbi feladatok, prog-
ramok, valamint a területen működő szervezetek működésének támogatása: 
A fogyatékosok sportjában megyei szinten, valamennyi fogyatékossági ágban és több sport-
ágban - a fogyatékosok sportja területén - működő sportszövetség, sportszervezet működésé-
nek, szakmai programjainak megvalósítása. 
A fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportegészségügyi és sporttudományos prog-
ramok támogatása. 
A sport által megvalósuló integrációt elősegítő programok, sportrehabilitációs programok tá-
mogatása. 
A fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatásának program-
jai. 
Sportszakember-képzési feladatok. 
Egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása. 
 
Kedvezményezettek köre: 
Főként a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (a továbbiakban: FONESZ) amely köztestü-
let a fogyatékosok verseny-, szabadidő-, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi 
rendezvényei céljára a támogatást továbbadhatja a fogyatékosok sportja területén működő 
sportszövetségeknek, sportegyesületeknek, valamint a megyei (fővárosi) sportszakigazgatási 
szerveknek, mint például: 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség; 
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége; 
A siketek sportja területén működő országos sportszövetség; 
Magyar Látássérültek Sportszövetsége; 
Magyar Parasport Szövetség; 
Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége; 
Sportszövetségek, integrált sportszövetségek, sportszervezetek. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

Sportról szóló 2004. évi I. tv., 2008. évi sport támogatási rendelet. 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A 2008. évi sport támogatási rendeletben foglaltaknak megfelelő sport szakállamtitkári döntés 
alapján. 

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 229429 
     megnevezése: Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 27 
     jogcímcsoport: 02 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 142.400 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

27. Működési kiadások: 142.400 e Ft 
 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság, Sportlétesítmény-fejlesztési Osztály; Sportfolió Kht. 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 142.400 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 176 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos költségek, valamint a Sportfolió Kht. tulaj-
donában, vagyonkezelésében, használatában álló sportlétesítmények üzemeltetése. 
 



Cél: Az állami vagyonba tartozó sportlétesítmények fenntartása. 
Kedvezményezettek köre: Sportfolió Kht., illetve szerződéses partnerei 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:    

1119/2005 (XII. 19.) Korm. határozat  
   

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Szakmai javaslat alapján sport szakállamtitkári döntés a támogatás éves összegéről, a ked-
vezményezett költségtervet készít a támogatási összeg felhasználásáról, mely felhasználás 
Közhasznúsági szerződésben kerül rögzítésre. 

  



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 270701 
     megnevezése: Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 27 
     jogcímcsoport: 10 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 1.400.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

28. Működési kiadások: 1.400.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság 
PPP Projektiroda 

 
g.) tárgyévi előirányzat: 1.400.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 1.400.000 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 82.694 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 51.496 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
A sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése a sportstratégiában megfogal-
mazott célok alapján a sportlétesítményekhez való hozzáférés országos szintű fejlesztését cé-
lozza meg a „Sporttal a közösségekért” program (megyei szintű sportcsarnokok és uszodák), 



a „Tanuszodát minden kistérségben” program (tanuszodák) és a „Korszerű tornatermet min-
denhol” program (tornatermek) keretében.  
 
A PPP konstrukcióban létrejövő sportlétesítményeket a magánbefektető saját forrásai felhasz-
nálásával megtervezi, kivitelezi és finanszírozza, illetve 15 éven keresztül üzemelteti. A köz-
szféra a fenti szolgáltatás ellentételezéseként havi szolgáltatási díjat fizet a magánbefektető 
számára, az ÖTM a szolgáltatási díj egy részét – tanuszodák és tornatermek esetében jellem-
zően 50%-át – szolgáltatási díj formájában biztosítja. 
 
Az ÖTM közszféra oldalán álló partnere a „Sporttal a közösségekért” és a „Tanuszodát min-
den kistérségben” program esetében az önkormányzatok, míg a „Korszerű tornatermet min-
denhol” program esetében az oktatási intézmény fenntartók (jellemzően önkormányzatok, két 
esetben egyház).  
 

l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:     
A sportlétesítmények fejlesztési és működtetési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004. 
(VI. 8.) Korm. határozat. 

 
A Gyöngyösi Sport- és Rendezvénycsarnok PPP konstrukció keretében történő megvalósítá-
sáról, illetve a „Sporttal a közösségekért” program keretében megvalósuló további hasonló 
projektekhez kapcsolódó eljárásrendről szóló 2039/2005. (III. 23.) Korm. határozat. 
 
A Dél-Dunántúli 1. Tanuszoda Projekt és a Kozármislenyi Tornaterem Projekt PPP konstruk-
ció keretében történő megvalósításáról, illetve a „Tanuszodát minden kistérségben” és „Kor-
szerű tornatermet mindenhol” program keretében megvalósuló további projektekhez kapcso-
lódó eljárásrendről szóló 2146/2005. (VII. 15.) Korm. határozat. 

 
 
 
 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A PPP konstrukcióban megvalósuló létesítményfejlesztések programjai esetében a közszféra 
oldalán álló partnerek kiválasztására vonatkozó eljárások 2007. december 31-ig teljes körűen 
lezárultak, a „Sporttal a közösségekért” program esetében a partnerek kijelölése egyedi elbí-
rálás alapján, míg a „Tanuszodát minden kistérségben” program és a „Korszerű tornatermet 
mindenhol” program esetében a partnerek kiválasztására pályázati eljárás alapján került sor. 
 
A PPP konstrukcióban közreműködő magánbefektetők kiválasztása közbeszerzési eljárás ke-
retében történt meg. 
 

 



A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési  Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 277145 
     megnevezése: Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 27 
     jogcímcsoport: 11 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 539.500 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

29. Működési kiadások: 449.500 e Ft 
30. Felhalmozási kiadások: 90.000 e Ft 
 

 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság, 
Sportigazgatási Főosztály 

Sportlétesítmény-fejlesztési Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 539.500 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 239.349 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 1.290.289 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 971.305e  Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a  
     kedvezményezettek tervezett köre:  



 
Az előirányzat terhére támogatható: 
 
- A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósuló állami és önkor-

mányzati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztések, a program koordinációjával és kommu-
nikációjával összefüggő szakmai feladatok ellátása, továbbá egyéb sportlétesítmény-
fejlesztési, felújítási, korszerűsítési feladatok. 
Cél: A XXI. századi követelményeknek megfelelő sportlétesítmények fejlesztése. 
Kedvezményezettek köre: Sportszövetségek-, illetve egyesületek, önkormányzatok. 

 
- Az önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, 

felújításával, és korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások felhasz-
nálásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátása.  
Cél: Sportlétesítmények működtetési feltételeinek javítása. 
Kedvezményezettek köre: Önkormányzatok és civil szervezetek 

 
- A Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése során a Magyar Államot megillető ál-

lami eseménynapok igénybevételével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. 
Cél: Az állami eseménynapok 19/B/2003. (IX. 15.) GyISM utasítás alapján történő elosz-
tásának elősegítése. 
Kedvezményezettek köre: Sportszövetségek-, illetve egyesületek, civil szervezetek. 

 
- A Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántőke bevonásával megvalósuló fejlesz-

téséhez kapcsolódó pályázati koncepció kialakításához, kiírásához és lebonyolításához 
kapcsolódó feladatok. 
Cél: A XXI. századi követelményeknek megfelelő stadion fejlesztése. 
Kedvezményezettek köre: Sportszövetségek-, illetve egyesületek, civil szervezetek. 

 
- Az olimpiai központok fejlesztése. 

Cél: A XXI. századi követelményeknek megfelelő, olimpiai felkészülést biztosító sportlé-
tesítmények fejlesztése. 
Kedvezményezettek köre: Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 

 
- Egyéb, nem, vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesít-

ményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatainak ellátása, az abba il-
leszkedő egyedi beruházások támogatása. 
Cél: A XXI. századi követelményeknek megfelelő sportlétesítmények fejlesztése. 
Kedvezményezettek köre: önkormányzatok, társadalmi szervezetek 

 
- A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram – Be-

ruházás a 21. század iskolájába” elnevezésű pályázat nyerteseinek fizetendő kamattámo-
gatások, és a pályázattal kapcsolatos kiegészítő költségek. 
Cél: Magyarországon a közoktatási intézmények, különösen az általános iskolák műszaki 
állapota rendkívüli módon leromlott. Az iskolaépületek 10 százaléka a XIX. században, 
további 40 százaléka 1945 előtt épült, megépülésük óta nem voltak korszerűsítve, felújít-
va. A „Beruházás a 21. századi iskolába” program több éves - kormányzati ciklusokon át-



ívelő - terv arra, hogy a közoktatási intézmények felújításával megteremthetőek legyenek 
a korszerű közoktatás infrastrukturális feltételei. 
Kedvezményezettek köre: önkormányzatok, gazdasági társaságok 

 
- A Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány befizetése alapján a „Sportvállalkozások 

támogatására” kiírt pályázat nyerteseinek a projektjeik megvalósításához felvett hitelek 
kamattámogatása, valamint a pályázattal összefüggő egyéb költségek. 
Cél: A sportolni vágyók számának bővítése. 
Kedvezményezettek köre: gazdasági társaságok 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:      

2004. évi I. törvény; 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet; 1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat; 
19/B/2003. (IX. 15.) GyISM utasítás; 

   
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

Szakmai javaslat alapján szakállamtitkári döntés a támogatás éves összegéről, a kedvezmé-
nyezett költségtervet készít a támogatási összeg felhasználásáról. 
 
A pályázat alapján nyújtott támogatás esetén a pályázati feltételeknek megfelelően a (jogelőd) 
miniszter döntése alapján, a kamattámogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.  

 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 250145 
     megnevezése: Magyar Sport Háza program 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 27 
     jogcímcsoport: 12 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbízott 
vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban 
megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 372.500 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

31. Működési kiadások: 372.500 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Sport Szakállamtitkárság 
Sportigazgatási Főosztály 

Sportlétesítmény-fejlesztési Osztály 
 
g.) tárgyévi előirányzat: 372.500 e Ft 
   
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 561 e Ft 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.) Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a  kedvezményezet-

tek tervezett köre:  
A Magyar Sportok Háza beruházás célja a sportban érdekelt sportági szakszövetségek – a 
Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, 



a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és a sportszakmai, illetve a sporttal foglakozó 
egyéb szervezetek – alapvető irodai elhelyezésének és munkafeltételeinek biztosítása. 

 
A fenti célok ellátása érdekében az alábbi feladatokhoz nyújtunk támogatást: 
a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához; 
b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, valamint a 
beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek fedezéséhez; 
c) a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz; 
d) egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségek fedezéséhez. 

 
l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 

1070/2002 (V.15.) Kormányhatározat 
   
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  

A BMSK Zrt. által (Magyar Sport Háza irodaépület tulajdonosa) beküldött költségterv alap-
ján a sport szakállamtitkár  
dönt a támogatási összeg és a felhasználás módjáról. 

  



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 277990 
     megnevezése: Energiaadó emelésének ellentételezése  
 
b.) cím: 12 
     alcím: 30 
     jogcímcsoport: 00 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak  megnevezése: 

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az álta-
la írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs szakállamtitkár, PEF főosztályvezetője, 
főosztályvezető helyettese, vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit a közjogi 
és koordinációs szakállamtitkár kijelöl. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 8.700 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Működési kiadások: 8.700 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
    Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  
 
g.) tárgyévi előirányzat: 8.700 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege:  
 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:   
Az előirányzat  2008. évben az energiaadó emelkedésének kompenzálására fordítható. 

 



l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése:      
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 

 
m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója:  269712 
     megnevezése: Fejezeti egyensúlyi tartalék 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 31 
     jogcímcsoport: 01 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Az előirányzat csak a Kormány engedélyével, az általa meghatározott célra használható fel a 
kiadások alakulására és a bevételek várható teljesítésére figyelemmel.  
Az ÖTM PEF által előkészített negyedéves jelentéseket követően a közjogi és koordinációs 
szakállamtitkár, vagy a PEF vezetője jóváhagyja az igénylistát, melyről a PM kormány előter-
jesztést készít, s a kormánynak jóváhagyásra beterjeszt.  

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 9.195.500 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 
     Kiadások: 9.195.500 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak szerint.  

 
g.) tárgyévi előirányzat:  9.195.500 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
 

l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 



a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény, Áht., 
Ámr. 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvényben fog-
laltak szerint.  
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 
a.) Államháztartási egyedi azonosítója:  269567 
     megnevezése: Fejezeti általános tartalék 
 
b.) cím: 12 
     alcím: 31 
     jogcímcsoport: 02 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

Az előirányzat felhasználásáról a közjogi és koordinációs szakállamtitkár előterjesztése alap-
ján a miniszter dönt. Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatásért, a be-
számolási kötelezettség határidőben történő teljesítéséért az ÖTM PEF vezetője felel. 

 
d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
     Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása: 335.000 e Ft 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Kiadások: 335.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  
 
g.) tárgyévi előirányzat: 335.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: 0 e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: 0 e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 0 e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:  
Az előirányzat a 2008. év során felmerülő, de előre nem tervezhető kiadások forrásául szol-
gál. 
 

l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 



a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény, Áht., 
Ámr. 
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény és a fel-
adatot, programot meghatározó jogszabály szerint.  
 



A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti 
Fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési alapokmánya 

2008. év 
 

1.) Fejezet száma:  XI. 
     Megnevezése:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

2.) Fejezeti kezelésű előirányzat: 
 

a.) Államháztartási egyedi azonosítója: 005137 
     megnevezése: Egyéb lakástámogatások 
 
b.) cím: 14 
     alcím: 01 
     jogcímcsoport: 00 
     jogcím: 00 
 
c.) Előirányzat felett rendelkezésre jogosult megnevezése: 

A gazdálkodást érintő jogosítványok elkülönülnek azon szempontból, hogy pályázati döntés 
meghozatala, pályázati rendszer működtetése vagy nem pályázati rendszer keretében gyako-
rolják őket.  
 
ÖKO-Program esetében a pályázati döntés meghozatala esetén: 
Kötelezettségvállaló: a pályázatok eredményéről a miniszter dönt. A miniszteri döntésnek 
megfelelően a mintaszerződések alapján az egyedi szerződések kötelezettségvállalója – az 
önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár felhatalmazásával - az ÉMI Kht. vezérigazgatója, 
illetve az ÉMI Kht. vezérigazgatója általa javasolt vezető állású személy. 
Pénzügyi ellenjegyző: a pályázatok eredményéről szóló döntés pénzügyi ellenjegyzője az 
ÖTM PEF vezetője, a miniszteri döntésnek megfelelően létrejövő szerződések pénzügyi el-
lenjegyzője az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváha-
gyott személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: az ÉMI Kht. vezérigazgató, az ÉMI Kht műszaki igazgatója, az 
ÉMI Kht. vezetője által megbízott két pályázati referens együtt, vagy az ÉMI Kht Lakás-
innovációs divízió műszaki vezetője egy pályázati referenssel együtt. 
Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. 
vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője személy által jóváhagyott személy. 
Utalvány ellenjegyző: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által 
jóváhagyott személy. 
Érvényesítő: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváha-
gyott személy. 
 
Pályázati rendszer működtetésénél 
Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár, vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 



Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Tit-
kárság vezetője vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit az önkormányzati és 
lakásügyi szakállamtitkár kijelöl. 
Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. 
vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváhagyott személy. 
Utalvány ellenjegyző: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által 
jóváhagyott személy. 
Érvényesítő: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt, az ÖTM PEF vezetője által jóváha-
gyott személy. 
 
Nem pályázati rendszer keretében gyakorolt döntéseknél: 
Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár vagy felhatalmazásával 
az általa írásban megbízott vezető állású munkakört betöltő személy. 
Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Tit-
kárság vezetője vagy azon vezető állású munkakört ellátó személy, akit az önkormányzati és 
lakásügyi szakállamtitkár kijelöl. 
Utalványozó: miniszter, ÖTM Lakásügyi Titkárságának a vezetője vagy az általa kijelölt 
írásban felhatalmazott munkatárs. 
 

d.) Az előirányzat finanszírozási módja: (bevételi oldal) 
 
e.) Az előirányzatból történő finanszírozás módja: (kiadási oldal) 

Kiadások: 190.737.000 e Ft 
 
f.) Lebonyolító szerv, szervezeti egység megnevezése: 
     Pályázati támogatások, valamint a pályázati rendszer működtetéséhez kapcsolódóan a pályázat 

lebonyolításának szakmai felügyeletét Önkormányzati és Területfejlesztési  Minisztérium lát-
ja el, a pályázatkezelés operatív feladatait a Magyar Lakás-innovációs Kht. végzi. A progra-
mok pénzügyi, jogi ellenőrzésében az ÖTM is közreműködik. 
 

g.) tárgyévi előirányzat: 190.737.000 e Ft 
 
h.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző évben vállalt kötelezettség: e Ft 
 
i.) előző években keletkezett maradvány összege: e Ft 
 
j.) maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: e Ft 
 
k.)Feladatok, programok részletezése, a végrehajtásukkal megvalósuló cél, a kedvezményezettek 

tervezett köre:   
A nem pályázati formában nyújtható lakástámogatások az alábbi támogatási formákra terjed-
nek ki: lakásépítési (vásárlási) kedvezmény, megelőlegezett kedvezmény, fiatalok otthonte-
remtési támogatása, mozgássérültek akadálymentesítési támogatása, folyósítási költségek, la-
káscélú hitelek állami garanciái, energiatakarékos felújítás, fix kamatok kiegészítése, lakásra 
megtakarítók áruvásárlási kölcsönei, adó-visszatérítési támogatás, jelzáloglevéllel finanszíro-
zott hitelek kamattámogatása, lakásépítési (vásárlási) hitelhez kapcsolódó kiegészítő kamat-
támogatás, lakóház felújításhoz és víziközmű létesítéséhez kapcsolódó hitel kamattámogatá-



sa, törlesztési támogatás, önkormányzati lakástámogatási hitelek kamattámogatása, forgóesz-
köz-hitelek kamattámogatása, pénzforgalom költségei, kamattérítés, lakáspolitikát megalapo-
zó kutatások és lakáscélú támogatások megismertetése, lakáskommunikáció, egyéb költségek. 
A lakáskommunikációra fordítható kiadások éves összegét a miniszter jogosult meghatározni. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a pályázati támogatások, valamint a pályázati rendszer 
működtetéséhez kapcsolódóan a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) 
Korm. rendelet VIII. fejezetében meghatározott célokat szolgáló lakásprogramok finanszíro-
zására. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az ÖKO-Programon belüli pályázatok finanszí-
rozására is.  
A Kormány a 2259/2007. (XII. 23.) Korm. határozatban döntött a távhővel ellátott lakóépüle-
tek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtésére indított program (ÖKO-
Program) finanszírozásáról. A pályázat kezelője közhasznúsági szerződés keretében az ÉMI 
Kht., a program forrásának az előirányzat terhére történő egyidejű rendelkezésre bocsátása 
mellett. 

l.)  Feladatot, programot meghatározó jogszabály megjelölése: 
Az előirányzat nem pályázati formában működő támogatásainak felhasználását a lakáscélú ál-
lami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet – VIII. fejezet kivételével – sza-
bályozza. 
2259/2007. (XII. 23.) Korm. határozat (ÖKO program)   
 

m.) Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése:  
Az előirányzat felhasználásáról a Lakáspályázati Bizottság által megfogalmazott javaslat fi-
gyelembevételével a miniszter dönt. 
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