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Tájékoztató 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése 

szerinti összeférhetetlenségről a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program 

keretében nyújtható támogatással kapcsolatban 

 

Az Áht. 48/B. §. (1) bekezdése szerint nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett  fennáll*  

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-

előkészítőként részt vett, 

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, 

helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési 

ügynökség vezető tisztségviselője, 

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 

d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában 

álló gazdasági társaság, 

e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett 

tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az 

olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek 

önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy 

vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az 

egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 

 

A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében nyújtható 

támogatás döntésében résztvevő személyek: 

 

Mérlegelési jogkörben hozott döntés esetén döntéshozó: 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
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A Békés Megyei Kormányhivatal részéről: 

 

A jogszabályban előírt feltételek hiánya miatti elutasítás esetén döntéshozó: 

Pántya Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

főosztályvezetője 

 

Mérlegelési jogkörben hozott döntés esetén döntés-előkészítő: 

Pántya Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

főosztályvezetője 

dr. Juhász Marianna, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztály Munkaerőpiaci Osztályának osztályvezetője 

Nagy Richárd, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

Munkaerőpiaci Osztályának munkaerőpiaci szakügyintézője 

Bánfi-Nagy Melinda, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

Munkaerőpiaci Osztályának munkaerőpiaci szakügyintézője 

 

A jogszabályban előírt feltételek hiánya miatti elutasítás esetén döntés előkészítő: 

dr. Juhász Mariann, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

Munkaerőpiaci Osztályának osztályvezetője 

Nagy Richárd, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

Munkaerőpiaci Osztályának munkaerőpiaci szakügyintézője 

Bánfi-Nagy Melinda, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

Munkaerőpiaci Osztályának munkaerőpiaci szakügyintézője 

 

 


