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Jogszabályfigyelö       

 

BELÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP 

rendszerről 

A jogszabály lényege: A jogszabály tartalmazza az önkormányzati ASP rendszerhez történő 

csatlakozáshoz szükséges szerződésre vonatkozó előírásokat, nevesíti az önkormányzatok 

adatfelelősségét, valamint a rendszerhez történő csatlakozás határidejét is rögzíti. 

Hatálybalépés: 2016. szeptember 3. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi. 130. szám, 67743. o. (2016. augusztus 31.) 

 
PÉNZÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Modern Városok 

Program megvalósításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály tartalmazza a Kormány és a megyei jogú városok közötti 

megállapodásokban foglaltak végrehajtását szolgáló, hazai támogatásból nyújtott 

költségvetési támogatások szabályait. Az érintett önkormányzatok számára legalább félévente 

előrehaladási jelentés készítési kötelezettséget és beszámolási kötelezettséget ír elő. 

Hatálybalépés: 2016. augusztus 25. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 124. szám, 13270. o. (2016. augusztus 24.) 

 

A jogszabály száma és címe: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó 

kormányrendeletek módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja többek között az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendeletet, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet támogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseit, és az önellenőrzési pótlék 

mértékét. 

Hatálybalépés: 2016. augusztus 31. és 

más időpontok 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 132. szám, 68290. o. (2016. augusztus 31.) 

Lezárva: 2016. szeptember 15. 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály 
 

 

 

 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16130.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16130.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16124.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16124.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf
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A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései 

 

Az ügy tárgya: közösségi együttélés szabályainak megsértése 

A döntés elvi tartalma: A közösségi együttélés helyi szabályainak megalkotása során a 

helyi önkormányzat más jogszabály rendelkezéseivel ellentétes előírást nem fogalmazhat 

meg, azonban az önkormányzat más jogszabállyal nem ellentétes kiegészítő szabályokat 

alkothat. A rendeletalkotásra irányadó törvényi felhatalmazás kereteinek a hiánya miatt a 

keretek túllépése nem vizsgálható. 

Az ügy száma: Köf.5010/2016/4.  

Az indítvány lényege: [1] A település jegyzője a közterület gondozatlansága miatt végzéssel 

kötelezte a tulajdonost az ingatlant határoló közterület tisztán tartására, gyommentesítésére. 

A végzésnek az ingatlantulajdonos nem tett eleget, ezért – ismételt helyszíni ellenőrzést 

követően –, amely szintén megállapította a gondozatlan, kaszálatlan jelleget, a jegyző 

100.000 Ft közigazgatási bírsággal sújtotta az épület tulajdonosát az önkormányzati rendelet 

alapján. 

Részlet az indoklásból: [19] Jelen ügyben az érintett önkormányzat olyan rendeletet 

alkotott, amely az ingatlan-tulajdonost kötelezi az ingatlant határoló zöldsávnak és magának 

az ingatlannak a gyommentesítésére. Nincs olyan szabály, amely ezt a feladatot kizárólag az 

önkormányzat által ellátandó feladatnak minősíti, az érintett önkormányzat a környezet-

egészségügy biztosításával is összefüggésben – a Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján – kötelezhette a tulajdonosokat a gyommentesítésre. A Kúria 

megítélése szerint a Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjával az Ör. nem áll ellentétben. 

Attól még, hogy a Mötv. e szabálya a helyi önkormányzati feladatok példálózó felsorolása 

körében a településüzemeltetést és a környezet-egészségügy biztosítását is előírja, nem válik 

az Ör. 3. § (5) bekezdése e törvényi szabállyal ellentétessé. [20] A fenti indokok alapján a 

Kúria nem állapította meg, hogy az Ör. 3. § (5) bekezdése ellentétes az ÉVM-EüM együttes 

rendelet 6. § (1) bekezdésével és a Mötv.  13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjával. A Kúria 

hangsúlyozza, hogy az Alkotmánybíróság 29/2015. (X. 2.) AB határozatát követően a 

közösségi együttélés szabályaira vonatkozó rendeletalkotás egyetlen korlátja, hogy annak 

szabályai magasabb jogszabállyal tételesen nem lehetnek ellentétesek. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy kiegészítő jogalkotásra nincs lehetőség. Jelen ügyben tehát az 

Alkotmánybíróság döntéséből következően nem alkalmazható az az érv, hogy az 

önkormányzat túllépte a felhatalmazás kereteit. 

Alkalmazott jogszabályok: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjai 

Köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. 

(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése 

 

 

 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof501020164-szamu-hatarozat
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Az ügy tárgya: piacon lévő üzletek nyitvatartási rendje 

A döntés elvi tartalma: Felhatalmazás hiányában a helyi önkormányzatoknak nincs 

lehetőségük a piacok és vásárok területén lévő különböző kereskedelmi egységek kötelező 

nyitvatartási idejének meghatározására. 

Az ügy száma: Köf.5011/2016/4.  

Az indítvány lényege: A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján 

az önkormányzat felhatalmazást kapott rendeleti szabályozásra, a törvény nem zárja ki, hogy 

önkormányzati rendelet a bérbeadás feltételei között az üzletek nyitvatartási rendjére 

kereteket határozzon meg. A Kormányhivatal által támadott Ör. 8. § (3) bekezdése az érintett 

önkormányzat szerint nem az üzletek nyitva tartásának idejét határozza meg, hanem csak 

azokat a kereteket, amelyek között a kereskedők maguk állapítják meg a bérleményük 

konkrét nyitvatartási idejét. A képviselő-testület ezen okfejtését a kormányhivatal nem 

fogadta el. Álláspontja szerint az Ltv. 36. § (2) bekezdése nem ad felhatalmazást az Ör. 8. § 

(3) bekezdésében foglaltak szabályozására. 

Részlet az indoklásból: [10] A Kúria megítélése szerint a Ker.tv. e szabálya egyértelműen a 

kereskedő döntési szabadságába utalja, hogy meghatározhatja a napi nyitvatartási idejének 

tartalmát is (azt, hogy egy nap hány órát tart nyitva). A kereskedő – és nem az önkormányzat 

– döntésének szempontjait a törvény a helyi szokások és sajátosságok figyelembevételével 

határozza meg. Ezt erősíti a Ker.tv. 6. § (2) bekezdése, amely a kereskedő kötelezettségei 

között sorolja fel, hogy az általa meghatározott nyitvatartási időt, annak változását bejelentse, 

erről a vásárlókat tájékoztassa. A közhatalommal rendelkező önkormányzat számára a 

Ker.tv. nem ad arra felhatalmazást, hogy az üzemeltető által meghatározott nyitvatartási időn 

belül kötelező időtartamot írjon elő. A Kúria megítélése szerint a „nyitvatartási rend” és a 

„nyitvatartási idő” nem választható el olyan fogalomrendszer alapján, mint amit az érintett 

önkormányzat állásfoglalásában kifejtett, hiszen a piac napi nyitvatartási idejének legalább 

80%-ában előírt nyitvatartási kötelezettség a kereskedő számára kötelező nyitvatartási időt 

jelent attól függetlenül, hogy az Ör. a „tól-ig” időtartamot konkrétan nem határozza meg. 

[14] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint „feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve 

törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.” Jelen ügyben 

megállapítható, hogy az Ör. 8. § (3) bekezdésében foglalt szabály megalkotására az érintett 

önkormányzat nem kapott felhatalmazást, s az nem tekinthető törvény által nem szabályozott 

társadalmi viszonynak sem, ezért azt a Kúria a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

megsemmisítette. 

Alkalmazott jogszabályok: A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése, 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §-a, 

Vásárokról, piacokról és bevásárló központokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 8. § 

(1) bekezdése 

 

Az ügy tárgya: építési szabályzat törvényességi vizsgálata 

A döntés elvi tartalma: Helyi építési szabályzatban közterületként csak állami vagy 

önkormányzati tulajdonban álló földterület minősíthető.  

Az ügy száma: Köf.5012/2016/4.  

Az indítvány lényege: [1] Az alperes kötelezte a felperes jogelődjét, hogy az adott 

ingatlanon építési tevékenység tudomásul vétele nélkül létesített kerítésoszlopokat bontsa el. 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof501120164-szamu-hatarozat
http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof501220164-szamu-hatarozat
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[4] Az alperes képviselő-testülete Önk. rendeletével történt módosítását követően úgy 

rendelkezett, hogy „a K* övezet területe a közlekedésre szánt területeken belül olyan 

zöldfelület kialakítására használható közterület, amely a 11. sz. főút Budakalászi út 

csomópontjának külön szintű csomóponti kialakításáig van érvényben. Erre a területre eső 

telkek kisajátítását az önkormányzat is kezdeményezheti a kisajátítási törvény alapján. Az itt 

kialakításra kerülő zöldfelületen csak gyep és cserje szintű növényállomány telepíthető”. 

Részlet az indoklásból: [27] A Kúria az eljárás során megállapította, hogy a probléma alapja 

az, hogy a HÉSZ 14. § (12/A) bekezdésének alkalmazáskori szövege közterületként 

definiálja az adott területet. Az Étv. 2. § 13. pontja értelmében „közterület: közhasználatra 

szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az 

ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.” Ennek a követelménynek a felperes Kft. 

tulajdonában álló terület nyilvánvalóan nem felel meg, így a HÉSZ 14. § (12/A) 

bekezdésében a köz(terület) kifejezés az Étv. 2. § 13. pontjával ellentétes, ezért az 

törvénysértő.  

[28] Ugyanakkor a Kúria a HÉSZ 14. § (12/A) bekezdése egészének törvényellenességét – a 

fentiek szerint – nem állapította meg. A HÉSZ 14. § (12/A) bekezdésének „közterület” 

szövegrésze már nincs hatályban, az „övezetre” módosult, azonban az ügy alapjául szolgáló 

bírói eljárásban a HÉSZ 14. § (12/A) bekezdésének szövegét még a K* jellel ellátott terület 

esetén a közterületként definiált szöveggel kell alkalmazni. 

[29] A HÉSZ bírósági kezdeményezésben alkalmazandó 14. § (12/A) bekezdése és az Étv. 2. 

§ 13. pontja közötti kollízió elkerülése érdekében - mivel a HÉSZ 14. § (12/A) bekezdésében 

a (köz)terület elnevezés törvényellenes volt - a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 56. § 

(5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az a Budapest Környéki Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő 8.K.28.062/2014/19. számú ügyben a 

„közterület” szövegrész nem alkalmazható. A törvényellenesség megállapítása folytán a 

HÉSZ vitatott szövege a perben az alábbi szöveggel alkalmazandó: „A szabályozási terven 

„K*” jellel ellátott terület a közlekedési területeken belül olyan zöldfelület kialakítására 

használható terület, amelyen gyep és cserje szintű növényállomány telepíthető.” 

Alkalmazott jogszabályok: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja, 26. pontja, 9. § (1) bekezdése, 20. § (1) bekezd b) pont ba) 

alpontja, 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XI.20.) Korm. 

rendelet 7. § (1) bekezdése és 111. § (1) bekezdése 

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló314/2012. (XI.9.) Korm. rendelet 

45. § (2) bekezdés a) pontja 

 

Az ügy tárgya: helyi adókról szóló rendelet törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: Az idegenforgalmi adónak konkrétan megragadható kettős célja 

van: az idegenforgalmi adó célja részben annak garantálása, hogy a nem állandó lakos 

vendég maga is járuljon hozzá az általa igénybe vett vagy igénybe veendő kommunális 

szolgáltatások és a helyi közszolgáltatások költségeihez. Másrészt viszont az idegenforgalmi 

adó tételezett célja az is, hogy a megnövekedett turizmus okozta esetleges negatív környezeti 

externáliák költségeit az önkormányzat az adó alanyaira, a nem állandó lakos vendégekre 

terhelje. 
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Az ügy száma: Köf.5017/2016/5.  

Az indítvány lényege: [3] Az indítványozó szerint az Ör. 9. § (2) bekezdése a Helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 32. § a) pont 1. alpontjával ellentétesen határozta meg az 

idegenforgalmi adó mértékét. Az Ör. 9. § (2) bekezdése ugyanis – szemben a Htv. 

adómértékre vonatkozó rendelkezéseivel – a szálláshely minőségéhez igazítva eltérő 

adómértéket állapított meg a szállodában, panzióban, kempingben vagy üdülőházban eltöltött 

(400 Ft/fő/vendégéjszaka), valamint a közösségi szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka után 

(200 Ft/fő/vendégéjszaka).  

[4] Az indítványozó álláspontja szerint – és az Ör. 9.§ (1) bekezdése által deklaráltan – az 

idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma nem pedig a szálláshely 

minősége. Erre tekintettel idegenforgalmi adó esetében csak egyféle adómérték állapítható 

meg, a szálláshelyek típusa szerinti megkülönböztetésre és eltérő adómérték alkalmazására a 

Htv. nem ad lehetőséget. 

Részlet az indoklásból: [13] A Kúria utal arra, hogy az önkormányzat a támadott Ör.-t az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére visszavezethető, a Helyi adó tv. rendelkezései alapján 

végrehajtó jellegű jogalkotói jogkörében alkotta meg. Ezért az Ör. nem lehet ellentétes – 

egyéb jogszabályi rendelkezések mellett – a Helyi adó tv. szabályozásával sem. 

[22] A jelen eljárásban az eldöntendő jogkérdés az volt, hogy a Helyi adó tv. 32. § a) pont 1. 

alpontja lehetővé teszi-e a szálláshelyek által nyújtott szolgáltatások minőségbeli és 

szállásdíjbeli eltérései alapján eltérő adómértékek alkalmazását.  

[23] A Kúria Önkormányzati Tanácsának értelmezése szerint ilyen jellegű 

megkülönböztetést az önkormányzat nem tehet a tételes adóalap választása esetén, mert azzal 

az adóalanyokat az idegenforgalmi adó céljától (jelen határozat 15. pont) független, ezért a 

tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül különböztetné meg a szállások minősége 

szerint. Az idegenforgalmi adó céljából kiindulva a tételes adó választása esetén az adóalap 

és mérték egységes meghatározását indokolja, hogy az adó alanyai – a szállásukért fizetett díj 

összegétől, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függetlenül – tipikusan ugyanazokat a 

kommunális és helyi közszolgáltatásokat jogosultak igénybe venni és ugyanúgy okozhatnak 

környezeti externáliákból fakadó költségeket az önkormányzat közigazgatási határain belül. 

[31] Az önkormányzatok abban élveznek szabadságot, hogy megválasszák az idegenforgalmi 

adó alapját és ahhoz hozzárendeljék – a helyi viszonyokhoz igazodó, a Helyi adó tv.-ben 

rögzített adómérték maximum valorizált értékét meg nem haladó – a kapcsolódó tételes vagy 

százalékos adómértéket.  

[32] Az Önkormányzati Tanács nem fogadta el az önkormányzat azon érvelését, miszerint az 

nem rendelkezik megfelelő apparátussal a szálláshelyek által kínált szállásdíjak ellenőrzésére 

s ezért az ellenőrzés technikai nehézségeket okoz. E körülmények ugyanis az Ör. támadott 

rendelkezése törvényességének megítélését nem befolyásolják. Mindemellett a jelen 

határozat 14. pontja szerinti önkormányzatok példája mutatja, hogy a Helyi adó tv. 32. § a) 

pont 1. alpontja választható és érvényesíthető törvényi szabály.  

[33] A kifejtettek értelmében az indítvány megalapozott volt, ezért a Kúria Önkormányzati 

Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 9.§ (2) bekezdése a Helyi adó tv. 32.§ a) pont 1. 

alpontjába és a 33. § a) pontjába ütközően törvénysértő. 

Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pont, 32. § a) 

pont 1. és 2. alpontok, 33.§ a) és b) pontok 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály 

 

 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof501720165-szamu-hatarozat
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Jelentések, tájékoztatók 

Tájékoztatás a 2016-ban benyújtandó gördülő fejlesztési tervek 

összeállításával, elkészítésével kapcsolatban 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § 

(1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A 

gördülő fejlesztési terv két tervrészből áll: felújítási és pótlási tervrészből, valamint 

beruházási tervrészből. 

 

A tervek benyújtási határideje a 2016. július 4-től hatályba lépő jogszabály változás alapján 

szeptember 30. Szintén 2016. július 4-től változott a tervbenyújtási kötelezettség: a Vksztv. 

11. § (2) bekezdésének megfelelően a felújítási és pótlási tervrészt minden esetben a 

víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt pedig az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be 

jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: 

Hivatal). 

 

Az egyetlen kivételt az építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés 

jelenti, mely esetben a beruházási tervrészt is a víziközmű-szolgáltatónak kell elkészíteni. 

Lehetőség van a beruházási tervrész elkészítésével és a Hivatalhoz történő benyújtásával 

megbízni a víziközmű-szolgáltatót, ebben az esetben a kérelemhez megfelelő formátumú és 

tartalmú meghatalmazást is csatolni szükséges. A Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján az 

ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-

rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, 

a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész 

kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt 

vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi. Fentiekre tekintettel javasolt, 

hogy az ellátásért felelős önkormányzatok – ha eddig még nem tették meg – vegyék fel a 

kapcsolatot a víziközmű-szolgáltatókkal a tervek megfelelő és határidőben történő 

összeállítása érdekében.  

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Vksztv. fent idézett rendelkezésein kívül a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/A.-90/G. §-ai, valamint a víziközművek gördülő 

fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes 

tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet tartalmazza a 

benyújtandó gördülő fejlesztési tervekre vonatkozó részletszabályokat. 

 

A Hivatal az előző évekhez hasonlóan nagy valószínűséggel az idei évben is közzé fog tenni 

honlapján ajánlást a gördülő fejlesztési tervek összeállításával kapcsolatban, így tehát 

részletes információk ott találhatók, vagy kérdést lehet feltenni a vizikozmu@mekh.hu email 

címen. 

 

Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

mailto:vizikozmu@mekh.hu
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ASP 2.0 rendszer bevezetésének ütemezése 

 

A Belügyminisztérium és az országos önkormányzati érdekszövetségek a tárca 

kezdeményezésére egyeztettek az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához 

számítógépes támogatást nyújtó ASP rendszer bevezetésének ütemezéséről, a csatlakozás 

várható feltételeiről.  

 

A tervek szerint az ASP 2.0 csatlakozások három ütemben történhetnek meg. Az első 

ütemben, 2017. január 1-jéig azon önálló hivatalt alkotó önkormányzatok csatlakoznak a 

gazdálkodási és önkormányzati adó rendszerhez, amelyek 5000 fő alatti települések, illetve 

azok az önkormányzatok, amelyek közös hivatalt alkotnak és egyik település sem nagyobb, 

mint 5000 fő és ahol az önkormányzat rendelkezik megfelelő adatátviteli sebességgel. 

 

A második ütemben, 2017. október 1-jéig az önkormányzati adó rendszerhez csatlakozik 

valamennyi önkormányzat. A harmadik ütemben 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP 

rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes önkormányzat. 

 

A projekt keretében, a csatlakozásra való felkészülés biztosítására az önkormányzatok 

számára 8,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Az önkormányzatok az ASP 

szakrendszerek optimális működtetése érdekében eszközbeszerzésre, működésfejlesztésre, 

belső szabályzataik kialakítására, az adatminőség javítására fordíthatják a támogatást. A 

szövetségek képviselői együttműködési készségüket fejezték ki, valamint javaslatokat tettek 

az ASP rendszer sikeres bevezetése érdekében. 

 

Forrás: www.kormany.hu  

Már több ezer kérdésre válaszolt a kéményseprőipari ügyfélszolgálati 

csoport  

 

A kéményseprőipari tevékenység működésének támogatására létrehozott ügyfélszolgálat 

naponta több száz, telefonon és írásban beérkező kérdésre válaszol. Július elsején a 

kéményseprési közfeladat átvételének napja óta állja a telefonhívások folyamatos rohamát a 

Diósy Lajos utcai épületben működő központi kéményseprő ügyfélszolgálat. A működés első 

két hónapja alatt több mint kilencezer kérést, kérdést oldottak meg. Július elsejével a BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi alapfeladatai újabbal, a 

kéményseprőipari tevékenységgel egészültek ki. A kéményseprőipari tevékenység sikeres 

ellátása érdekében új alapokra kellett helyezni a szervezet ügyfélkapcsolatainak kezelését. 

Ezért az újonnan megalakított kéményseprőipari szervezet a lakosság egységes, magas 

színvonalú tájékoztatása, a problémák gördülékeny megoldása érdekében létrehozta a BM 

OKF Gazdasági Ellátó Központon belül működő központi ügyfélszolgálati csoportot. A 

csoport munkája a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

(KEKKH) támogatásával, az ott folyó szolgáltatás legjobb munkaszervezési tapasztalatai 

alapján és a call-centereket támogató legmodernebb informatikai rendszerek alkalmazásával 

szerveződött meg. 

 

Az ingyenesen hívható 1818 9.1-es menüpont mögött hétfőn hosszabbított munkarendben 

tizenkét órában, a hét többi napján hat órában telefonos szolgálatot teljesítő 11 fős csapat napi 

150-450 telefonhívást fogad és átlagosan napi húsz e-mailt és levelet válaszol meg. 

Tudásbázisuk folyamatosan épül az érdeklődő, tájékozódni kívánó és a konkrét ügyintézést 

kérő betelefonálók problémái alapján. 

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/a-belugyminiszterium-kozlemenye20160816
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A feladat átvételével a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve többmilliós új ügyfélkört 

kapott – mondta el Dávid Éva csoportvezető. A velük foglalkozó kollégák munkájának 

lényege az ügyfelek megismerése, hiszen így képesek egyedi, személyre szabott tanácsokkal, 

vagy konkrét intézkedésekkel támogatni a kéménysepréssel kapcsolatos tevékenységet. Ez 

egy folyamatos, közös tanulási folyamat, amelynek még az elején járnak – tájékoztatott a 

csoportvezető. Arra törekszenek, hogy a megszerzett tapasztalatok és szakmai ismeretek 

birtokában a leggyakoribb kérdésekre is egyedi megoldásokat kínáljanak a telefonon hozzájuk 

fordulóknak. Az ügyfélszolgálati munka igen megterhelő, folyamatos koncentrációt és 

rugalmas alkalmazkodást kíván az ügyfelenként változó helyzethez. A legtöbb kérdés a 

megszokott napi rutinban elintézhető, de időnként előfordulnak bonyolult esetek. A 

munkatársaknak ilyenkor is megfelelő szakmai tudással és empátiával, felkészültséggel kell 

eljárniuk és kezelniük a helyzetet. Fő cél az állampolgárok lehető legmagasabb szinten történő 

kiszolgálása, ezért a vezérlőelv minden esetben az ügyfélcentrikusság. 

 

Az első, csaknem kéthónapos működés során majdnem kilencezer telefonhívást, ötszáz e-

mailt és levelet fogadott és válaszolt meg az ügyfélszolgálati csoport. A lakosok leggyakoribb 

kérdései az új törvényből fakadó változásokkal, a területi hovatartozással és az új, illetve 

felújított kémények használatba vételével kapcsolatos ellenőrzés és szakvélemény, a 

kéményseprőipari nyilatkozat megszerzésének feltételeivel kapcsolatosak. Persze vannak 

extrém esetek is – volt, aki egy rossz álom emlékképei nyomán hívta fel ügyfélszolgálatot, de 

így derült fény a kéményjáratokba telepedett kisállatokkal kapcsolatos problémákra is, 

amelyről azóta részletes tájékoztató készült. 

 

A céges ügyfelek legtöbb kérdése a megrendelések menetével és a területükön tovább 

működő kéményseprőipari szolgáltató cégekkel kapcsolatosak, ezek az információk az alábbi 

linken is megtalálhatóak:  

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_kemenysepro_lista 

 

A központi ügyfélszolgálati csoport munkáját a kiemelt szakmai kérdések megoldásában a 

mesterek egy háromfős csoportja és a megyei ellátási csoportok egy-egy munkatársa is segíti. 

Ők látják el a területi személyes ügyfélszolgálatot is. 

 

Fontos tudni, hogy a honlapon keresztül működő webes ügyfélszolgálaton – 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat – keresztül a kéményseprőipari 

tevékenységhez kötődő összes feladat és megrendelés elindítható. Ennek az igénynek a 

kielégítése érdekében jelentős fejlesztések történtek, amelyek eredményeként már nemcsak 

egy asztali számítógépen vagy laptopon, hanem egy okostelefonról is el lehet intézni a 

kéménysepréssel kapcsolatos ügyeket. Az ott kialakított levélforma pontos kitöltésével 

minimalizálni lehet az ügyintézéssel töltött időt. 

  

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (http://www.katasztrofavedelem.hu/)  
 

 

 

 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_kemenysepro_lista
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
http://www.katasztrofavedelem.hu/
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Januártól átalakul a bölcsődei rendszer 

 

Januártól átalakul a bölcsődei ellátórendszer, a szülők a jövőben hagyományos bölcsődébe, 

mini bölcsődébe, munkahelyi bölcsődébe vagy családi bölcsődébe írathatják be három év 

alatti gyerekeiket. 

 

A családi napközik januártól átalakulnak, ezért a fenntartóknak augusztus 31-éig kellett 

kérelmezniük a kormányhivataloknál azt, hogy januártól családi bölcsődeként, mini 

bölcsődeként, bölcsődeként kívánnak majd működni. A családi bölcsődék költségvetési 

támogatása mintegy 30 százalékkal nő; így január 1-jétől 346 ezer forint lesz évente 

gyermekenként, a családoknak így megfizethetőbb lesz az ellátás. 

 

A Kormány a bölcsődei ellátórendszer rugalmasabbá tételével azokat a családokat akarja 

segíteni, amelyekben mindkét szülő dolgozik, vagy ahol egy dolgozó szülő nevel három év 

alatti gyereket, és nincs más külső, például nagyszülői segítség.  

 

A jelenlegi szabályozás szerint még csak a tízezernél több lakosú településeknek kötelező 

bölcsődei ellátást biztosítaniuk, de január 1-jétől ez már azokra az önkormányzatokra is 

vonatkozik, amelyek területén legalább negyven, három év alatti gyermek él, vagy ahol 

legalább öt olyan gyerek van, akinek a szülei igénylik az ellátást. 

 

Forrás: www.kormany.hu, MTI 
 

 
Pályázati lehetőségek  

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására összhangban 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),  

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

rendelkezéseivel. 

 

1. A pályázat célja – A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó 

település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra pályázhat. 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/januartol-atalakul-a-bolcsodei-rendszer-harmadaval-no-a-tamogatas
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2. Keretösszeg – A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli 

előirányzat-átcsoportosításról szóló 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján 

létrehozott címen 3 000,0 millió forint áll rendelkezésre. 

 

3. Pályázók köre – A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg 

nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.  

 

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást. Az 

igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám 

adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának 

együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott). 

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m
3
/ellátott tűzifa 

mennyiséget igényelhet.  Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 

m
3
/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-

Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 

valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult.  

Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget 

igényelhet. 

 

4.  A támogatás formája – A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

5. A támogatás mértéke 

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott 

települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei 

m
3
+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m

3
+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa, 

 

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta 

esetében 14 000 Ft/erdei m
3
+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m

3
+áfa, szén 

esetében 2500 Ft/q+áfa. 

 

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának 

feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m
3
+áfa, lágy 

lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m
3
+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész 

vállalása. 

 

6. Pályázatok benyújtása – A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik 

a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 

tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza 

akként, hogy 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 

 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 
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c) háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint 

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. 

 

A Pályázati Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre 

a célra kialakított pályázati felületen történik.  

 

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2016. szeptember 30.  

 

A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2016. október 3.  

 

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a 

Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy 

eredeti és egy másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig. 

 

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati 

adatlap érvénytelen.  

 

7. Benyújtandó dokumentumok 

 

Benyújtandó dokumentumok 

Benyújtás módja 

P=papír alapon,  

EP= elektronikusan és papír 

alapon is 

1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 

kitöltött megfelelő Pályázati Igénylő Adatlap 

(kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)  

EP 

2. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi 

vagy közgyűlési határozat másolata, mely 

tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó 

igazolást 

P 

3. Az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok EP 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat. 

 

8. Hiánypótlás – A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a 

szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi. 

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a 

hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. Ha a Pályázó a 

hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az 

elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány 

megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal 

értesíti, hogy pályázata érvénytelen. 
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9. Pályázat elbírálása, döntés – Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a 

megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a tűzifa 

igényekből elsődlegesen a 25 m
3
 alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen 

a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek 

esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. évi átlagos létszámának a település 

aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a 

rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. A felosztás alapján a miniszter az igényelt 

mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a benyújtott 

pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő 

beérkezését követő 10 napon belül dönt, de legkésőbb 2016. október 30-ig. 

 

10. Döntésről való értesítés – A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a 

továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem 

részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 2 munkanapon belül értesülnek az 

ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül. A pályázatokkal kapcsolatos 

döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek. A pályázati döntéssel 

szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség. A 

Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 önkormányzati információs 

rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek 

elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem 

irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a 

Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet 

eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát. 

 

11. Támogatás folyósítása – A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti 

elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar 

Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy 

összegben folyósítja. 

 

12. Támogatás felhasználása – A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott 

tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei 

kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a 

továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos 

vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem 

kemény lombos fajokból származó fafajta. Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a 

Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja. A 

Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a 

meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban 

meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. Amennyiben az 

önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás 

felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe. A 

Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2017. február 15-éig osztja 

ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 

2017. március 31-éig történhet meg. A támogatás átvételét átvételi elismervény 

kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy 

példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a 

támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az átvétel idejét. A tűzifa, 

valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó 

költségek a Kedvezményezettet terhelik. A fenti határidőt követően felhasznált támogatás 

összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.  

http://www.kormany.hu/
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13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése – A támogatás felett a Kedvezményezett 

rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás 

felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész 

felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló 

keretében és rendje szerint számol el. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 

2017. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el 

az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az elszámolásban a szociális 

rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni 

kell. A kincstár a támogatás elszámolásáról 2017. május 22-ig elektronikus úton 

tájékoztatja a minisztert. A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás 

elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a 

kincstár útján, írásban 2017. július 30-áig tájékoztatja az érintett települési 

önkormányzatot. Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti 

felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási 

összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a 

Kedvezményezettet és a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, 

támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) 

pontja és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és 

azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) 

bekezdése szerint módosított támogatói okiratot, támogatási szerződést – vagy 

visszavonásuk esetén az erről való értesítést – elektronikus úton az Igazgatóság útján küldi 

meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (2) bekezdése 

szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek. Részletfizetési kérelmet – a 

késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti 

visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy 

kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság 

az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel. A 

támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza. 

 

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai 

kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-

1690) fordulhatnak. 

 

Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Gazdasági Főosztály 
 

Tájékoztatás az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Program pályázati felhívásáról 

 

Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program 2016. július 29-én hivatalosan is megnyílt. A Program célja a 

határterületben rejlő kiaknázatlan potenciál feltárása, valamint olyan stratégiai tevékenységek 

megvalósítása, amelyek segítségével javulhat a határmenti régió elérhetősége, üzleti 

környezete, intézményi működése, természeti- és kulturális öröksége, továbbá amelyeknek 

köszönhetően csökkenthető és megelőzhető a környezetszennyezés mértéke. 

 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program programterülete 

Szlovákiában Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya és Kassa kerületeket, 

Magyarországon pedig Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, 
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Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket és Budapest fővárost foglalja 

magában. A projektek közösségi társfinanszírozására az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

(ERFA) forrásaiból 146 460 448 euró áll rendelkezésre. 

 

A támogatási forrás a prioritási tengelyek között az alábbiak szerint oszlik meg: 

 1. prioritási tengely: Természet és kultúra 

Forrás: 55 427 808 EUR 

 

 2. prioritási tengely: Határon átnyúló mobilitás javítása 

Forrás: 34 608 080 EUR 

 

 3. prioritási tengely: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a 

munkavállalói mobilitás támogatása 

Forrás: 34 608 080 EUR 

 

 4. prioritási tengely: Hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló 

együttműködésének javítása 

Forrás: 21 816 480 EUR 

 

A pályázat benyújtásának minimális követelménye, hogy a projektben legalább egy szlovák 

és egy magyar partner, vagy egy, a résztvevő tagállamok egyikében regisztrált, mindkét 

tagállamból származó tagokból álló ETT vegyen részt. 

 

Az ERFA társfinanszírozás az összköltség maximum 85%-át teheti ki, ezért az összköltség 

minimum 15%-át más forrásból kell biztosítani. Magyarországon a központi költségvetési 

szervek 15%-os nemzeti társfinanszírozásban részesülnek, a nem központi költségvetési 

szervek esetében pedig a 10%-os nemzeti hozzájárulás mellett 5% önerővel kell rendelkeznie 

a projektpartnernek. 

 

A Program a 2014-2020-as időszakban a nyílt, felhívásonkénti pályáztatás módszerét 

alkalmazza, a pályázati felhívás 3 hónapig tart nyitva. Ez alól kivételt képez a második 

prioritási tengely, ez visszavonásig folyamatos nyitva tartás mellett pályázható. Az első 

benyújtási határidő 2016. október 31. A pályázatok benyújtása papíralapon történik. Az első 

pályázati felhívás során az első, a második és a negyedik prioritási tengely forrásai kerülnek 

meghirdetésre, a források közel 60%-a válik elérhetővé. 

A Programról, a pályázás, valamint a kapcsolódó események részleteiről a Program weboldala 

(www.skhu.eu) nyújt tájékoztatást az érdeklődők számára.  

 

Amennyiben további információra van szüksége a Programra vonatkozóan, úgy a 

Miniszterelnökség Határmenti Együttműködések Osztályának munkatársai készséggel állnak 

rendelkezésre. 

(Miniszterelnökség – Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.; telefonszám: +36-1-795-5000; 

telefax: +36-1-795-0381; e-mail: erkeztetok@me.gov.hu)  

 

Készítette: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság 

 

 

http://www.skhu.eu/
mailto:erkeztetok@me.gov.hu
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Bűnmegelőzési célú pályázati felhívás 

 

Keressük a legjobb magyar bűnmegelőzési gyakorlatot! 

 

ECPA 2016 (Európai Bűnmegelőzési Díj) pályázati felhívás – Az Európai Bűnmegelőzési 

Hálózat (EUCPN) 2016-ban az „Idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése” 

témában legjobbnak ítélt bűnmegelőzési gyakorlatot jutalmazza az Európai Bűnmegelőzési 

Díjjal (ECPA).  

 

A győztes 10 000 euró, két további díjazott 5 000 - 5 000 euró összegű pénzjutalomban 

részesül. A magyar nemzeti jelölt kiválasztása céljából ezúton felhívást hirdetünk, amelyre 

2016. szeptember 18-ig várjuk a szervezetek (pl. önkormányzatok, állami szervek, szakmai és 

civil szervezetek, közösségi csoportok, gazdasági társaságok) jelentkezését.  

 

Az Európai Bűnmegelőzési Díjjal minden évben a soros elnökség által meghatározott 

témában legjobbnak ítélt európai bűnmegelőzési projektet jutalmazzák. 2016-ben az „Idősek 

sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése” témájába illeszkedő jó gyakorlatok közül 

kerülhet ki a díjazott. Minden tagállam egy projektet jelölhet a díjra. A projekt jelöléséről a 

tagállam EUCPN nemzeti képviselője dönt, Magyarország részéről a Belügyminisztérium 

Európai Együttműködési Főosztálya. A díj átadására ünnepélyes keretek között, a Legjobb 

Gyakorlatok Nemzetközi Konferenciáján kerül sor 2016. december 15-16-án Szlovákiában, 

Pozsonyban.  

 

Jelentkezni az angol és magyar nyelven kitöltött adatlap elektronikus elküldésével lehet. (Az 

adatlapok elérhetők a Kormányportálon, a Belügyminisztérium – pályázatok rovatában 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=206#!DocumentBrowse) Az adatlap egyes 

pontjai alatt található szövegdobozok mérete kiterjeszthető. Videók, fényképek és 

elektronikus kiadványok nem mellékelhetőek az adatlaphoz, azok majd csak a Legjobb 

Gyakorlatok Konferencia keretében mutathatóak be. 

 

Az angol és magyar nyelven kitöltött jelentkezési lapokat a franciska.kovari@bm.gov.hu 

elektronikus címre szükséges elküldeni legkésőbb 2016. szeptember 18-án 24:00 óráig.  

 

A pályázati felhívásra jelentkezhetnek többek között helyi önkormányzatok, rendőrség, 

oktatási intézmények, civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, gazdasági társaságok, pártfogó 

felügyelői szolgálatok, egyházi szervezetek illetve egyéb önkéntesen létrejött szervezetek.  

Bírálati szempontok az EUCPN által meghatározottak alapján:  

 a projekt a hagyományos bűnözés megelőzésére és/vagy csökkentésére irányul az éves 

felhívásban megjelölt témán belül,  

 a projekt eredményeiről hatásvizsgálat készült, és a projekt megvalósította legtöbb 

vagy valamennyi célkitűzését,  

 a projekt a lehetőségekhez mérten innovatív, új módszereket vagy megközelítéseket 

alkalmaz,  

 a projekt partnerek együttműködésén alapul,  

 a projekt alkalmas arra, hogy más tagállamokban működő szervezetek/csoportok 

reprodukálják. Ennek kapcsán a pályázat tartalmazza a projekt költségvetésére 

vonatkozó információkat, a forrást, a végrehajtás menetét,  

 a pályázónak megfelelő tudással, jó kommunikációs készséggel kell rendelkeznie a 

témával kapcsolatban angol nyelven, a pályázatát a Szlovákiában, Pozsonyban 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=206#!DocumentBrowse
mailto:franciska.kovari@bm.gov.hu
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megrendezésre kerülő konferencián, angol nyelven, magas szakmai színvonalon be 

kell mutatnia.  

Az EUCPN nemzeti képviselő fenntartja a jogot arra, hogy ne állítson magyar nemzeti jelöltet 

abban az esetben, ha a jelentkező projektek közül a bírálat alapján szakmailag egyik projekt 

jelölése sem támogatható. 

 

További kérdés esetén a franciska.kovari@bm.gov.hu e-mail címen vagy a 441-1149-es 

telefonszámon állunk rendelkezésre. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu  

Civil és egyházi szervezeteknek hirdet pályázatot az EMMI 

 

A helyi közösségek fejlesztéséért hirdet pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI) civil és egyházi szervezeteknek, polgári közösségeknek. A társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével elnevezésű pályázat keretösszege 14 milliárd forint, egy 

szervezet 18 és 25 millió forint közötti összeget nyerhet el, így akár 700 szervezetet is tudnak 

támogatni. Olyan szervezetek jelentkezését várják, amelyek 18-35 év közötti fiatalokkal, 

illetve 60 év feletti idősekkel foglalkoznak. Az elnyert támogatást eszközbeszerzésre, 

kapacitásfejlesztésre, új munkatársak bérezésére, valamint projektek, programok 

megvalósítására költhetik a nyertesek. 

 

A Kormány stratégiai célja a polgári közösségek önszerveződésének elősegítése, ezért 

"értékhordozó, értékteremtő, értékmegújító" közösségeknek szeretnének segíteni. 

A pályázat kiemelt célja az önkéntes tevékenység további népszerűsítése, a generációk közötti 

együttműködés erősítése és az ifjúsági közösségek támogatása. Sok szervezetben nem tudnak 

önkénteseket toborozni, mert nincs ember, aki ezzel foglalkozna. A pályázaton elnyert 

pénzből ezért az önkénteseket koordináló dolgozóknak is fizethetnek az egyesületek. A 

felmérések szerint nagyon alacsony a fiatalok közösségi szerepvállalása, csak minden tizedik 

fiatal tagja valamilyen ifjúsági szervezetnek, pedig a fiatalok elérésében és aktivitásuk 

növelésében jelentős segítséget jelenthetnek az ilyen közösségek. 

A pályázatokat több körben bírálják majd el, így pályázatot benyújtani folyamatosan lehet a 

forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2018. szeptember 12-ig. 

 

Forrás: www.kormany.hu 

 

Út a diplomához program 

 

Ismét lehet pályázni a hátrányos helyzetű - kiemelten a roma - hallgatók felsőoktatási 

esélyegyenlőségének javítását, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatását szolgáló Út a 

diplomához programban. 

 

2011-ben döntött a Kormány egy társadalmi felzárkózási stratégia létrehozásáról, ennek 

fontos eleme volt, hogy a hátrányos helyzetű családok gyerekei minél fiatalabb korban 

kapjanak lehetőséget a felzárkózásra. A stratégia kiemelt eleme a tanulás lehetőségéhez 

hozzáférés javítása. Különösen fontos a támogatás az iskolatípus-váltásnál, mert olyankor a 

legnagyobb a lemorzsolódás. 

 

mailto:franciska.kovari@bm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/civil-es-egyhazi-szervezeteknek-hirdet-palyazatot-az-emmi


Önkormányzati Hírlevél 2016. évi 9. szám Oldal 18 

 

A pályázat két részből áll. Pályázhatnak önköltséges formában tanuló hallgatók, ők félévente 

legfeljebb 400 ezer forintot kaphatnak a tandíj fedezésére, emellett pedig elnyerhető szabad 

felhasználású ösztöndíj is, amelynek felső határa 125 ezer forint egy félévre. A pályázatokat 

több lépcsőben bírálják el, pályázni 2016. október 31-éig lehet. Az idei keret 275 millió forint. 

Idén először már nem csak alap-, mester- és osztatlan képzésben tanulók, hanem felsőoktatási 

szakképzésben részt vevők is jelentkezhetnek. A cél, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok 

továbbtanulásánál ne legyen determináló tényező a család alacsony jövedelme, a rossz 

lakáshelyzet, a szülők alacsony iskolai végzettsége.  

 

Forrás: www.kormany.hu; MTI 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 

pályázati fordulójának kiírása 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

(EMET) közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 

évi pályázati fordulójának dokumentumait.  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind 

önkormányzati forrásokat is mobilizál. 

 

Az Ösztöndíjrendszerhez történő önkormányzati csatlakozás határideje: 2016. október 3. 

 

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő 

benyújtásának határideje: 2016. november 8. 

 

Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER-Bursa rendszer) az 

alábbi linkeken érhető el: 

 

Önkormányzati felület: https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx 

Pályázói felület: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat a www.kormany.hu és a www.emet.gov.hu oldalakon érhető el. 

 

Forrás: www.kormany.hu 

 „Jedlik Ányos Terv” – Elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére 

 

A pályázat meghirdetése fontos eleme a Jedlik Ányos Terv megvalósításának. A 

Kormányprogram kijelölte azokat a célokat, melyeket az elektromobilitás térnyerésének 

támogatásával a környezetvédelem és a gazdaságfejlesztés terén el kívánnak érni, ezeken 

belül az országos töltőhálózat bővítése kiemelt feladat. A fejlesztések támogatásával kívánják 

elérni, hogy Magyarország nagyobb településein mindenki számára elérhetővé váljon a töltési 

lehetőség és ezzel együtt az elektromos járművek használata. 

 

A mostani pályázat jól illeszkedik a Kormány e-mobilitást támogató programjába. A 

környezetkímélő jármű fogalmának bevezetésével, a zöld rendszám meghonosításával, a 

töltőberendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok egyszerűsítésével, 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ismet-lehet-palyazni-az-ut-a-diplomahoz-programban
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijrendszer-2017-evi-palyazati-fordulojanak-kiirasa
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijrendszer-2017-evi-palyazati-fordulojanak-kiirasa
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illetve számos adókedvezménnyel teremtettek kedvező feltételeket az elektromos autók 

használatához. A most meghirdetett pályázat igénybevételére a 15 ezer feletti lélekszámú 

települések önkormányzatai jogosultak, beleértve a megyei jogú városokat, a budapesti 

kerületeket és a főváros önkormányzatot is. Az újonnan létesített töltőállomásoknak bárki 

által és bármikor hozzáférhetőnek kell lenniük, és az önkormányzatoknak vállalniuk kell, 

hogy minimum öt éven át üzemben tartják őket. 

 

A támogatás vissza nem térítendő, intenzitása pedig 100 százalékos is lehet – tájékoztatott a 

tárcavezető. Hozzátette: a pályázatokat 2016. szeptember 15-től lehet benyújtani, azokat 

támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. december 31-ig fogadják be. A 

rendelkezésre álló 1,25 milliárd forintból optimális esetben 1000 új töltőpont létesülhet, ami a 

gyakorlatban 500 új töltőállomást jelent országszerte. 

 

A részletes pályázati kiírás az alábbi linken érhető el: 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=206#!DocumentBrowse 

 

Forrás: www.kormany.hu 
 

 

Pályázati hírek 

Már ezer községben működik falugondnoki szolgálat 

 

Már ezer faluban működik falugondnoki és ötszáz tanyasi területen tanyagondnoki szolgálat - 

mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára a Pest megyei Péteri környékén egy tanyán, 

sajtótájékoztatón.  

 

Czibere Károly közölte: a falu- és a tanyagondnoki szolgálat annak a közösségvállalásnak a 

szimbóluma, hogy a kormányzat nem hagyja magára az aprófalvak, a tanyák népét, ami több 

mint félmillió embert jelent. A politikus hozzátette, ezek a szolgálatok a hozzáférés esélyét 

biztosítják a nagyobb települések lakói számára természetes közösségi, egészségügyi és 

szociális szolgáltatásokhoz, ezért évről évre fejlesztik a hálózatot. Elmondta: a szolgáltatás 

fontos eleme a személyes segítségnyújtás. Vagyis a falu-, illetve a tanyagondnok által a 

társadalom "rányitja az ajtót" a magányos emberekre, ezáltal újjáépíti a közösséget - 

fogalmazott. 

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió vidékfejlesztési támogatása 

nyomán ma már valamennyi szolgálat rendelkezik mikrobusszal, amely összeköttetést teremt 

a nagyobb településekkel és az ott elérhető szolgáltatásokkal. Arról is szólt, hogy az elmúlt 

időszakban történt forrásemelés nyomán immár valamennyi szolgálat évente 2,5 millió 

forintból gazdálkodhat, így a költségvetés 3,5 milliárd forintot biztosít évente a hálózat 

működtetésére. A szolgálatok 1500-1600 embernek adnak munkát és a kormány elkötelezett a 

további fejlesztés iránt - mondta Czibere Károly. 

 

http://www.kormany.hu/download/6/88/c0000/jedlik.zip
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ezerrel-is-nohet-az-e-toltopontok-szama
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Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a sajtótájékoztatón azt 

hangsúlyozta: a szolgálatok működtetésével a kormányzatnak az is a célja, hogy növelje a 

kistelepülések megtartóerejét, illetve segítse a helyben maradó, sokszor idős és elesett 

embereket. Ugyanis fontos állami, önkormányzati és közösségi feladat, hogy a kistelepülések 

megtartóereje növekedjen - fűzte hozzá. Kitért arra, hogy a továbbiakban lehetséges 

közfoglalkoztatottak bevonása is a szektorba, a szociális munkába. Kiemelte, a belügyi tárca a 

jövőben is támogatni kívánja a hálózat működtetését és fejlesztését. 

 

A vonatkozó jogszabályok szerint falugondnoki szolgálat hatszáz lakosnál kisebb lélekszámú 

településeken működtethető, tanyagondnoki pedig olyan területeken, amelyeknek legalább 

hetven, de négyszáznál nem több lakosuk van. 

 

Forrás: www.kormany.hu, MTI 

 

Miniszteri döntés az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 
pályázatról  
 

A nemzetgazdasági miniszter döntött a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont szerinti Óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházások támogatása előirányzat terhére kiírt pályázatra beérkezett önkormányzati 

igényekről.  

 

A költségvetési támogatásból, mintegy 1 233 millió forint összegben – a miniszteri döntés 

alapján – 19 településen kezdődhetnek el az óvodai kapacitás bővítését célzó beruházások. A 

támogatásnak köszönhetően 842 kisgyermek számára 35 új óvodai csoport épülhet, ezzel 

egyidejűleg sor kerül akadálymentesítésre, a meglévő fűtési és egyéb hálózati rendszerek 

felújítására, továbbá lehetőség lesz a jogszabályokban előírt tárgyi és egyéb szakmai feltételek 

pótlására, megújítására, de új óvoda megépítésére is. Az energetikai célú és egyéb műszaki 

tartalmú beruházások támogatása hozzájárul a fenntartási költségek csökkentéséhez is. 

A támogatottak listáját tartalmazó melléklet az alábbi honlapon a kapcsolódó anyagoknál jobb 

szélen érhető el: 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/miniszteri-dontes-az-ovodai-kapacitasbovitest-celzo-beruhazasok-

tamogatasa-palyazatrol 

 

Forrás: www.kormany.hu 

 

Huszonnégy szociális intézmény felújítása kezdődhet meg 
 

Összesen 24 település szociális intézménye újulhat meg mintegy 400 millió forint vissza nem 

térítendő költségvetési támogatásból a szociális ellátást és a gyermekek gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztésére kiírt pályázat keretében.  

 

A támogatásnak köszönhetően olyan intézmények újulhatnak meg, amelyekben a fejlesztések 

mára elodázhatatlanná váltak és jelentősen javítják az ott élők komfortérzetét. A megvalósuló 

korszerűsítések egyúttal az intézményekben dolgozók munkakörülményeit is javítják. A 

beruházások az energiahatékonyság követelményeinek megfelelve a fenntartási költségek 

csökkentéséhez is nagymértékben hozzájárulnak. 

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/mar-ezer-kozsegben-mukodik-falugondnoki-szolgalat
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/miniszteri-dontes-az-ovodai-kapacitasbovitest-celzo-beruhazasok-tamogatasa-palyazatrol
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/miniszteri-dontes-az-ovodai-kapacitasbovitest-celzo-beruhazasok-tamogatasa-palyazatrol
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/miniszteri-dontes-az-ovodai-kapacitasbovitest-celzo-beruhazasok-tamogatasa-palyazatrol
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A támogatottak listáját az alábbi linken érhető el: 

http://www.kormany.hu/download/9/0b/c0000/K%C3%B6zlem%C3%A9nyhez_t%C3%A1m

ogatotti%20lista_SZOCI%C3%81LIS.pdf 

 

Forrás: www.kormany.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium 
 

8,7 milliárdot kapnak jövőre a nemzetiségi önkormányzatok 
 

Jövőre 8,7 milliárd forintot kapnak a 2010-es 3,2 milliárd forinttal szemben a nemzetiségi 

önkormányzatok – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szeptember 1-jén a 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának tanévnyitóján, Baján.  

 

Soltész Miklós a német nemzetiségi intézményekről szólva elmondta: még idén befejeződik a 

szekszárdi Magyarországi Német Színház felújítása, amire kétszázmillió forintot fordítottak. 

Több mint hatvanötmillió forintot kapott felújítási programjára huszonhárom nemzetiségi 

önkormányzati óvoda és iskola, és kilencvenmillió forintból megújul a városlődi Iglauer park 

is. 

Az államtitkár kiemelte: most született döntés további három intézmény felújításáról is. A 

véméndi német nemzetiségi óvoda 28 millió, a mecseknádasdi bölcsőde és óvoda 20 millió, a 

pesterzsébeti német nemzetiségi gimnázium kollégiuma 14 millió forintot fordíthat 

rekonstrukciós munkára. 

 

Ezen felül – a minisztérium és a nemzetiségi önkormányzatok döntése értelmében – a Baján 

működő, idén huszonöt éves intézmény, a Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központja huszonöt millió forint támogatásban részesül - tette hozzá. Soltész Miklós 

emlékeztetett: Magyarországon a tizenhárom nemzetiség 2010-ben még csak tíz intézményt 

működtetett. Ezek száma azonban mára elérte a hetvennégyet, amiből a német nemzetiségi 

önkormányzatok negyvenötöt tartanak fenn. Tagjaik csak idén tizenhárom intézmény 

működtetését kezdték meg vagy vették át. 

 

A második legnagyobb nemzetiség társadalmi hatásában és erejében gyakran kerül az élre. A 

német nemzetiségi településeken tapasztalt rend, a német emberek munkaszeretete és 

precizitása példa- és iránymutató, akárcsak a keresztény értékrendjük őrzése - fogalmazott. 

Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke szerint jó 

hazafiként egyszerre kötődhetnek ezer szállal a nemzethez, az anyaországhoz és erősíthetik 

német identitásukat, miközben mindezekkel együtt még jó európaiak is lehetnek. 

 

Scherer Gabriella, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának 

főigazgatója kiemelte: intézményük feladata biztonságos környezetet teremteni a diákoknak, 

hiszen a mai, folyton változó világtól nem szabad félni, hanem szembe kell nézni a 

kihívásaival. Az intézmény nemzetiségi meggyőződéséből és identitásából is fakadó vállalása 

az értékek őrzése és átadása, a tanítással pedig az értékek teremtése - tette hozzá. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu  
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