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J O G S Z A B Á L Y O K

A Kormány 189/2011. (IX. 19.) Korm. rendelete
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

a) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § g) pontja a következõ gc) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában

szállítást végzõ személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történõ szállítását írásbeli nyilatkozatban

vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezõ)

„gc) a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történõ szállítását a közérdekû önkéntes tevékenységrõl

szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végzõ személy,”

(amennyiben nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.)

2. § Az R. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy érdekében

használható.”

3. § Az R. 7. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell)

„c) a szállítást végzõ személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a 2. § g) pont ga)–gb) alpontja esetén a hozzátartozói

kapcsolatot, a 2. § g) pont gb) alpontja esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, a 2. §

g) pont gc) alpontja esetén az önkéntes szerzõdés fénymásolatát, és”

4. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatás felhasználása)

„a) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási

tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti

pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerzõdés

keretében,”

(történik.)

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatás felhasználása során a kölcsönszerzõdést a súlyos mozgáskorlátozott személlyel kell megkötni, illetve

az utalványt az õ nevére kell kiállítani (a továbbiakban: szerzési támogatás jogosultja).”

5. § Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a finanszírozó szervezet kiválasztása nyilvános pályázat útján

történik a versenysemlegesség szempontjainak érvényesítésével.

(2) A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium honlapján kell közzétenni, a közzététel napját kell

a pályázat meghirdetési idõpontjának tekinteni.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

a) a pályázat tárgyát és célját,

b) a kiíró megnevezését, székhelyét,

c) a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét és költségét,

d) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét és határidejét,

e) az ajánlati kötöttség idõtartamát, illetve az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó elõírásokat,

f) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,

g) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a pályázat soron következõ

helyezettjével szerzõdést kössön,

h) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit, és

i) a gazdasági, pénzügyi, mûszaki és szakmai alkalmassági feltételeket.
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(4) A részletes tájékoztató a pályázati felhívásban foglalt adatokon kívül tartalmazza a pályázati kiírást és az eljárás

szabályait, így különösen

a) a pályázat tárgyával kapcsolatos részletes információkat, az ahhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, így

a finanszírozott gépjármûvek specifikációját, szállításának ütemezését, az ügyfélszolgálati pontokat, az ügyfélszolgálat

országos lefedettségét,

b) a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését,

c) a pályázati biztosíték megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját,

d) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, idõpontját,

e) a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését,

f) a pályázat elbírálása során alkalmazandó értékelési szempontokat és a – kiíró döntésétõl függõ – pontozásos vagy

egyéb, árkedvezményt is figyelembe vevõ értékelési rendszert,

g) a pályázati ajánlatok elbírálási idõpontját vagy határidejét,

h) az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét, és

i) az ajánlattevõk értesítésének módját és várható határidejét.

(5) A részletes tájékoztató az ajánlattevõnek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki. A pályázónak

a részletes tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, oly módon és tartalommal, amely nem sérti a pályázók

esélyegyenlõségét, az ajánlatok kezelésére vonatkozó elõírásokat és az üzleti titkot.

(6) A kiíró az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidõt (a továbbiakban: ajánlattételi határidõ) nem határozhatja

meg a pályázati felhívás közzétételétõl számított tizenöt napnál rövidebb idõtartamban.

(7) A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidõ letelte elõtt visszavonni; errõl köteles a pályázókat

értesíteni. A felhívás visszavonása esetén – amennyiben a részletes dokumentációt a pályázó ellenérték fejében kapta

meg – a kiíró köteles a részletes dokumentáció visszaszolgáltatása ellenében a dokumentáció ellenértékét

visszafizetni. Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát.

(8) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

(9) A pályázati ajánlatok elbírálásáról a miniszter dönt. Az ajánlatok közül – a (4) bekezdés f) pontjában foglaltak

figyelembevételével – az összességében legkedvezõbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.”

6. § Az R. 5. alcíme a következõ 11/A–11/B. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a szerzési támogatással érintett személygépkocsi a

kölcsönszerzõdés megkötésének napjától számított három éven belül nem idegeníthetõ el.

(2) A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a szerzési támogatás jogosultjának

lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó

szervezet jár el, és egyidejûleg kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a jármûnyilvántartásba az állam javára

történõ bejegyzését. Az elidegenítési tilalom bejegyzésérõl szóló határozatát a közlekedési igazgatási hatóság közli

a hivatallal, a finanszírozó szervezettel és a szerzési támogatás jogosultjával.

(3) Ha a szerzési támogatás jogosultja nem adott a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásához szükséges

meghatalmazást, a finanszírozó szervezet errõl a tényrõl értesíti a hivatalt.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a szerzési támogatás jogosultjának a szerzési támogatást vissza kell fizetnie.

A visszafizetést a hivatal határozattal rendeli el. A szerzési támogatás visszafizetésére egyebekben a 12. §-ban

foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

11/B. § (1) A (3) bekezdés szerinti esetben, valamint ha a személygépkocsit mûszaki állapota miatt a közúti forgalomból

véglegesen kivonták vagy a személygépkocsit eltulajdonították, az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzést

törölni kell a jármûnyilvántartásból.

(2) Ha az elidegenítési tilalom ideje lejárt és az (1) bekezdés szerinti törlésre nem került sor, az elidegenítési tilalom

megszûnik. Az elidegenítési tilalom megszûnésekor a törzskönyvet a szerzési támogatás jogosultjának, illetve

örökösének kérelmére ki kell adni.

(3) A szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse a hivatal elõzetes hozzájárulásával az elidegenítési tilalom

fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor idegenítheti el, ha a szerzési támogatásnak a határozathozatal

napjától számított idõarányos részét a miniszternek visszafizeti. A hivatal az elõzetes hozzájárulást megadó

határozatában rendelkezik a támogatás idõarányos részének tizenöt napon belüli visszafizetésérõl, az elidegenítési

tilalom jármûnyilvántartásból való törlésérõl és a törzskönyvnek a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse

részére történõ kiadásáról. A hivatal a határozatot közli a miniszterrel és a finanszírozó szervezettel. A hivatal az

elidegenítési tilalom törlését akkor kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál, ha a visszafizetés megtörténtét

a miniszter visszaigazolja, vagy a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse hitelt érdemlõen igazolja. Ha a szerzési
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támogatás idõarányos részének visszafizetése a határozatban megállapított határideig nem történik meg, a hivatal az

elõzetes hozzájárulást visszavonja.

(4) Ha a személygépkocsit mûszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták vagy a személygépkocsit

eltulajdonították, a hivatal az elidegenítési tilalom törlését a szerzési támogatás jogosultjának, illetve örökösének

kérelmére rendeli el. A kérelemhez mellékelni kell a törlésre okot adó körülmények igazolására szolgáló okiratok

másolatát; ennek hiányában – a forgalmi korlátozásra vonatkozó okirat esetében – a hivatal adatszolgáltatási

kérelemmel fordul a közlekedési igazgatási hatósághoz. A hivatal a határozatot közli a közlekedési igazgatási

hatósággal és a finanszírozó szervezettel, valamint kezdeményezi az elidegenítési tilalom törlését.”

7. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybevétele esetén a jogalap nélküli és rosszhiszemû

igénybe vevõ köteles azt a (3) bekezdés szerinti kamattal megemelt összegben visszafizetni.”

8. § Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) 2011. évben

a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2011. október 15-e,

b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak

a figyelembevételével – 2011. november 30-áig dönt.”

9. § Az R. 13. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 189/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet hatálybalépéséig benyújtott kérelmek esetében a hivatal

a kérelmezõt tájékoztatja a jogszabály-változásról, és felhívja a 7. § (3) bekezdés f) pontja szerinti, kölcsönszerzõdés

megkötésére vonatkozó nyilatkozat benyújtására a hiánypótlásra vonatkozó szabályok szerint.”

10. § Az R. 14. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az R. szerint megállapított szerzési támogatásokkal kapcsolatos elidegenítési tilalom vonatkozásában az

R. 2011. július 1-jén hatályos szabályait kell alkalmazni.”

11. § (1) Az R.

a) 2. § f) pont fb) alpontjában a „segédmotoros” szövegrész helyébe a „három- vagy négykerekû segédmotoros”

szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás (a továbbiakban: szerzési

támogatás)” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás (a továbbiakban:

átalakítási támogatás)” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében az „A személygépkocsi” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

e) 8. § (5) bekezdés a) pontjában, 10. § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében a „lízingszerzõdés” szövegrész helyébe a

„kölcsönszerzõdés” szöveg,

f) 10. § (2) bekezdésében a „lízingszerzõdést pénzügyi lízing keretében,” szövegrész helyébe a „kölcsönszerzõdést”

szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „személygépkocsi” szövegrész,

b) 7. § (3) bekezdés f) pontjában a „vagy a szállítást végzõ” szövegrész,

c) 10. § (6) bekezdése,

d) 12. § (3) bekezdésében a „b) pontja” szövegrész.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelete
a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítésérõl

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalma-

zás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3)–(5) bekezdése

alapján a 2011. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított

a) öregségi nyugdíjban, ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes mûvészeti

tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat,

b) rokkantsági nyugdíjban,

c) baleseti rokkantsági nyugdíjban,

d) rehabilitációs járadékban,

e) özvegyi nyugdíjban,

f) szülõi nyugdíjban,

g) árvaellátásban,

h) baleseti hozzátartozói nyugellátásban,

i) baleseti járadékban,

j) mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban vagy a mezõgazdasági

szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában,

k) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

ellátásban, vagy

l) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékban

részesülõ személy részére egyösszegû kifizetést kell folyósítani.

(2) Az egyösszegû kifizetés megilleti a 2010. december 31-ét követõ idõponttól megállapított

a) rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban részesülõ személyt is, ha az

ellátást egy e pontban említett, 2011. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított másik ellátás megszûnését

követõ naptól állapították meg,

b) baleseti járadékban részesülõ személyt is, ha a baleseti járadékot 2011. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított

baleseti rokkantsági nyugdíj megszûnését követõ naptól állapították meg.

2. § (1) Az egyösszegû kifizetés összege megegyezik a jogosult részére folyósításra kerülõ, 1. § szerinti ellátások

2011. november havi összegének 6 százalékával.

(2) Az egyösszegû kifizetés megállapítása során az 1. § szerinti ellátásoknak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel

összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi

XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék

nélküli összegét kell figyelembe venni.

(3) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével

megállapított egyösszegû kifizetés illeti meg.

(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerzõdõ felet

terhelõ nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az egyösszegû kifizetés megállapítása során figyelembe venni.

3. § (1) Az egyösszegû kifizetés arányos része illeti meg

a) a 2010. december 31-ét követõ idõponttól megállapított özvegyi nyugdíjban, szülõi nyugdíjban, árvaellátásban

vagy baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülõ személyt, ha az elhunyt jogszerzõ 2011. január 1-jét

megelõzõ idõponttól megállapított nyugellátásban részesült,

b) a megszûnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott

személyt, ha az 1. § szerinti ellátásra való jogosultság 2011. évben megszûnik.
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(2) Az egyösszegû kifizetés arányos részét úgy kell kiszámítani, hogy a hozzátartozói nyugellátás összegének, illetve

a megszûnt ellátás utolsó havi összegének 0,5 százalékát meg kell szorozni a hozzátartozói nyugellátás, illetve

a megszûnt ellátás 2011. évi folyósítási hónapjainak számával.

4. § (1) Az egyösszegû kifizetést – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2011. november havi ellátással egyidejûleg,

hivatalból kell folyósítani.

(2) Ha az 1. § szerinti ellátás e rendelet hatálybalépését megelõzõen szûnt meg, az egyösszegû kifizetésnek a 3. §

(1) bekezdés b) pontja alapján járó arányos részét a jogosult kérelmére kell folyósítani.

5. § A központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti

a) a bányásznyugdíj,

b) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.

rendelet szerint az elõadómûvészek részére megállapított öregségi nyugdíj,

c) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, valamint a mezõgazdasági

szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

d) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

ellátás, továbbá

e) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék

után járó egyösszegû kifizetés fedezetét és a végrehajtás költségeit.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1315/2011. (IX. 14.) Korm. határozata
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
megszüntetésérõl szóló 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a Kormány által alapított közalapítványok-

kal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljá-

rás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján a következõ

határozatot hozza:

1. Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetésérõl szóló

1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat 2. pontjában a „Határidõ: azonnal” szövegrész helyébe a „Határidõ: 2012.

április 30.” szöveg lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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K Ö Z L E M É N Y E K

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium
k ö z l e m é n y e

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdésében elõírt

közzétételi kötelezettség alapján

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, valamint a

gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pont sb) alpontja határozza meg, ki minõsül

egyházi fenntartónak. A 2011. július 1-jétõl hatályos rendelkezések értelmében a Kormánnyal szociális, illetve gyermekjóléti,

gyermekvédelmi feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött egyházakat soroljuk ebbe a körbe.

E közlemény közzétételének napjáig a Kormánnyal fenti tárgyú megállapodást kötött egyházak az alábbiak:

– a Magyarországi Református Egyház,

– a Magyarországi Evangélikus Egyház,

– a Magyarországi Baptista Egyház,

– a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint

– a Magyar Katolikus Egyház a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi

közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl 1997. június 20-án,

Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján.

A Kormány a 1262/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat alapján a 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra megállapodást

kötött szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására a következõ egyházakkal:

– Budai Szerb Ortodox Egyházmegye,

– Hetednapi Adventista Egyház,

– HIT Gyülekezete,

– Keresztény Advent Közösség,

– Krisztusban Hívõ Nazarénusok Gyülekezete,

– Magyar Pünkösdi Egyház,

– Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség,

– Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség,

– Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közössége,

– Magyarországi Metodista Egyház,

– Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

K ö z l e m é n y

a Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend által fenntartott
„Miasszonyunk” Idõskorúak Otthona 2011. évi intézményi térítési díjáról

A Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend által fenntartott, ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakásos – idõskorúak otthona

típusú – szociális intézmény ezúton tájékoztatja a lakosságot az intézmény 2011. évi intézményi térítési díjáról. A térítési díj az elõzõ

évhez képest nem változott.

Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend „Miasszonyunk” Idõskorúak Otthona 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 25. Tel.: 92/325-300.

Engedélyezett férõhelyek száma: 32 fõ. Ellátási terület: Magyarország területe.

Napi díj (Ft/fõ) Havi díj (Ft/fõ)

Átlagos szintû ellátás: 2 610 78 300

Demens betegek ellátása: 2 610 78 300
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K ö z l e m é n y

a Nyírgelse Község Önkormányzata által fenntartott – országos ellátási területû –
Szent György Idõsek Otthona intézményi térítési díjairól

A Nyírgelse Község Önkormányzata által fenntartott Szent György Idõsek Otthona (4362 Nyírgelse, Iskola u. 24.) intézményi

térítési díjait Nyírgelse Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a 12/2011. (09. 14.) önkormányzati rendeletével 2011.

október 1. napjától az alábbiak szerint állapította meg:

1. Az intézményi térítési díj összege nem demens ellátottak esetén:

3 302 Ft/fõ/nap (kerekítve 3 300 Ft/fõ/nap) 99 060 Ft/fõ/hó

2. Az intézményi térítési díj összege demens ellátottak esetén:

3 094 Ft/fõ/nap (kerekítve 3 095 Ft/fõ/nap) 92 820 Ft/fõ/hó

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Budapest Fõváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet Budapest Fõváros Önkormányzatának

Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.)

pénzügyi munkakör mellett gazdasági vezetõ (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény 11 szakfeladatot lát el.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, mûszaki tevékenységének szervezése, irányítása, ellenõrzése,

– a gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása,

– költségvetés, költségvetési beszámolók készítése; évközi adatszolgáltatások, az intézmény tevékenységével összefüggõ

közbeszerzési feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok szervezése, irányítása,

– az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenõrzése,

– külsõ szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenõrzése; bevallások, statisztikai jelentések készíttetése,

– pályázatok figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása,

– kapcsolattartás a fenntartóval, a társintézményekkel és egyéb szakhatóságokkal,

– ellenõrzésekben való aktív részvétel,

– könyvelési feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, pénzügyi, gazdasági felsõfokú végzettség,

– felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsõoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett

legalább államháztartási mérlegképes könyvelõi képesítés,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító

engedéllyel (igazolvánnyal),

– költségvetési intézményben szerzett legalább 3 év gazdasági vezetõi tapasztalat,

– felhasználói szinten az MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,
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– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– gyermekvédelmi intézményben, szociális intézményben, közoktatási intézményben szerzett gyakorlat,

– megyei/fõvárosi ellátást nyújtó intézményben szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû döntési képesség,

– kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség,

– szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– a vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hogy a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 3.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. október 3.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton Budapest Fõváros Önkormányzatának címére (1052 Budapest,

Városház u. 9–11. Humán Erõforrás Menedzsment Fõosztály) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: 16/3557/2011., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázaton megfelelt jelentkezõket

eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslatát mérlegelve fõpolgármester-helyettes úr dönt a nyertes pályázó személyét

illetõen. A pályázók a döntést követõ 5 munkanapon belül levélben kapnak értesítést az eredményrõl.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László intézményvezetõ nyújt a 323-2900-ás telefonszámon.

***

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) pályázatot hirdet a Budapest I. Kerület

Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (1012 Budapest, József Attila út 89.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,

– koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,

– a gazdasági vezetõvel együttmûködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti,

– gondoskodik a költségvetési elõirányzatok jogszerû és szabályszerû felhasználásáról,
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– gondoskodik az intézménybe történõ éves felvételek jogszerûségérõl,

– elkészíti a hatályos jogszabályok által elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend,

egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról,

– beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,

– gondoskodik az ellátottak érdekvédelmérõl,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében (az irányítása alá tartozó személyek száma: 47 fõ).

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: intézményvezetõi és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körû ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális és/vagy az egészségügyi ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 5 év feletti, hasonló területen szerzett intézményvezetõi tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû kommunikációs és kapcsolatteremtõ készség,

– pontos, precíz munkavégzés,

– szakmai elkötelezettség,

– nagyfokú munkabírás,

– kiváló szintû együttmûködési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

Szolgálati lakást a pályázatot kiíró nem biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011 október 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat címére (1250 Budapest, Pf.: 35.), vagy

– személyesen a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti, földszinti Ügyfélszolgálati Irodán

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: XIV/intézményvezetõi/2011.,

valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 23.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schellné Wölbling Eszter személyügyi vezetõ nyújt a 458-3060-as

telefonszámon.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.budavar.hu honlapon szerezhetõ.

***

A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9300 Csorna, Laky Döme u. 1.) pályázatot hirdet a Szociális

Központ (címe: 9300 Csorna, Laky Döme u.1.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A Szociális Központ tevékenységi körei:

– házi segítségnyújtás,

– szociális étkeztetés,

– idõsek nappali ellátása,

– bentlakásos otthoni ellátás,

– átmenti elhelyezést nyújtó ellátás,

– fogyatékosok nappali ellátása,

– támogató szolgáltatás.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a Szociális Központ tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai munkájának

ellenõrzése; a közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása; a gazdálkodáshoz szükséges adatok szolgáltatása; a hatályos

jogszabályokban, az intézmények belsõ szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartásának ellenõrzése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális intézményben eltöltött vezetõi gyakorlat,

– magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,

– szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megbízást követõ két éven belüli megszerzi,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2 év, 2012. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól.

Bérezés: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ elsõdleges megjelenéstõl számított 30.

nap (a megjelenés idõpontja: 2011. október 19.).
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének

címezve (9300 Csorna, Laky Döme u. 1.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról a CSTKT Tárulási Tanács elnöksége dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 9.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ dr. Horváth Gyula munkaszervezet-vezetõtõl a 96/593-087-es telefonszámon.

***

Elek Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5742 Elek, Gyulai út 2.) pályázatot hirdet a Pszichiátriai Betegek

Otthona (5742 Elek, Béke u. 4.)

igazgatói

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: mentális- és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása.

Az igazgató által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9.3. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,

– szakmai gyakorlat igazolását,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: 2012. január 1.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatás: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. október 10.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Elek Város Önkormányzatának polgármestere részére (5742 Elek, Pf. 17.) kell

benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt Pluhár László polgármester a 66/240-411-es telefonszámon.

***

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a SzocioNet Egyesített Szociális

Intézmény (7400 Kaposvár, Füredi u. 65–67.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában meghatározott, az intézményvezetõre elõírt felsõfokú

képesítések valamelyikének megléte,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

Elõnyt jelent: legalább 5 éves, vezetõként szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i),

– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirat(ok),

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A betöltendõ munkakör: szociális munkás.

Illetmény és juttatások: a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 2.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2011. október 4.

A pályázat benyújtásának formai követelményei: csúszósín + nylonborító, Times New Roman betûtípus, 12-es betûméret,

sorkizárt, szimpla sorköz, margók: 2,5 cm, számozott oldalak.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlésének címezve (postacím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon

feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: T/498/2011., valamint a munkakör megnevezését: szociális

munkás, valamint

– elektronikus úton a human2@kaposvar.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázat személyesen is benyújtható Vargáné Kirschner Ildikónál (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., I. em. 103. szoba).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti Bizottságának

véleményezését követõen a képviselõ-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 8.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt Vargáné Kirschner Ildikó a 82/501-501-es telefonszám 746. mellékén.

A pályázatról további információ a www.kaposvar.hu honlapon szerezhetõ.

***
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Keszthely Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (8360 Keszthely, Fõ tér 1.) pályázatot hirdet Keszthely Város

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye (8360 Keszthely, Csók I. u. 1/B)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az Egyesített Szociális Intézmény, mint önálló költségvetési szerv egységei (tevékenységi köre):

– idõsek otthona,

– idõsek klubja és gondozóház,

– bölcsõde,

– gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat,

– közösségi ellátás.

Az intézményvezetõi munkakörbe tartozó feladatok: az intézmény egyéni felelõsségû irányítása, tevékenységi körébe tartozó

feladatok vezetõi ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázati anyagát az elbírálásban résztvevõk megismerhetik, abba betekinthetnek,

= pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történõ tárgyalását kéri,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatás: a Kjt. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. október 10.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Keszthely Város polgármestere címére (8360 Keszthely, Fõ tér 1.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Bizottság és a Kjt.-nek a

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

1/A. §-a (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott érdekképviseleti szerv képviselõjébõl álló szakmai bizottság véleményezi.

A kinevezésrõl Keszthely Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 15. napján megtartott képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nyári Emõke humánpolitikai ügyintézõ nyújt a 83/505-530-as

telefonszámon.

***

Makó Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) pályázatot hirdet az Egyesített

Népjóléti Intézmény (6900 Makó, Béke u. 9.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény fõbb tevékenységi körei: család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás, ifjúság-egészségügyi gondozás, családok

átmeneti egészségügyi otthonában elhelyezettek ellátása, hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen, idõskorúak átmeneti

ellátása, bölcsõdei ellátás, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás,

falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, idõsek nappali ellátása, nappali melegedõ.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény színvonalas szakmai munkájának

koordinálása, irányítása, ellenõrzése, az intézmény gazdálkodásával összefüggõ pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási

feladatok ellátása, az intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése a jogszabályi kereteken belül.

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5., 7. és 8. pontjában meghatározott bármely végzettség, illetve szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak, valamint a

gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15. §-ának (8) bekezdésében foglaltaknak

való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– a képesítést és egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatának elbírálása során kívánja-e zárt ülés tartását.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2012. május 1. napjától tölthetõ be.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkezõ 257/2000.

(XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2011. október 31.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Makó Város Önkormányzata képviselõ-testületének

Polgármesteri Hivatala címére kell benyújtani (6900 Makó, Széchenyi tér 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat Makó Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Kjt. 20/A. §-a alapján

a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a szerint létrehozott eseti bizottság véleményezését követõen a

pályázók elõzetes, személyes meghallgatása alapján bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tábith Andrea nyújt a 62/511-824-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.mako.hu honlapon található.

***

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) pályázatot hirdet a Szolnoki Kistérség Többcélú

Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja (5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.)

intézményvezetõi (igazgatói) [magasabb vezetõ]

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– családsegítés,

– gyermekjóléti szolgáltatás,

– étkeztetés,

– házi segítségnyújtás,

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

– tanyagondnoki szolgáltatás,

– szenvedélybetegek közösségi ellátása,

– nappali ellátás (idõsek klubja),

– idõsek otthona.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény ellátási körébe tartozó összes szakfeladat

magasabb vezetõi feladatainak ellátása; a szakosított ellátás keretében az idõsek bentlakásos otthona szakmai egység vezetése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– szociális szakvizsga,

– legalább 10 éves, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások területén szerzett vezetõi gyakorlat, szakmai tapasztalat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– kistérségi szintû feladatellátás szervezésében szerzett vezetõi tapasztalat,

– pályázatok írásában és menedzselésében szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai életrajza,

– a képesítést, az egyéb végzettséget és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hitelesített másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2011. október 10.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása címére (5000 Szolnok,

Kossuth tér 9.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: Sz-40-892/2011.,

valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ (igazgató).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely Sándorné szociális referens nyújt az 56/342-464-es

telefonszámon.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a pályázat visszavonásának jogát fenntartja.

***

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (4625 Záhony, Ady Endre út 35.) pályázatot hirdet a Szociális Központ (4644

Mándok, Petõfi út 23.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– idõsek nappali ellátása (idõsek klubja),

– családsegítés,

– házi segítségnyújtás,

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

– étkeztetés,

– falugondnoki szolgáltatás,

– támogató szolgáltatás,

– idõsek otthona,

– fogyatékkal élõ személyek nappali ellátása,

– gyermekjóléti szolgáltatás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a vegyes profilú, önállóan mûködõ és gazdálkodó

integrált intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi ellátása, irányítása, ellenõrzése. Az intézmény Alapító

Okiratában, SzMSz-ében és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában elõírt felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi) végzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális, illetve gyermekvédelmi területen szerzett legalább 2 év vezetõi tapasztalat,

– „B” kategóriás vezetõi engedély,

– a záhonyi kistérség helyismerete.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázata elbírálását a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. december 12. napjától 2016. december 11. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 10.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. október 2.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás címére (4625 Záhony, Ady E. út 35.), vagy

– személyesen Békési Zoltán részére (4625 Záhony, Ady E. út 35. fszt., Kistérségi Iroda)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 146/2011., valamint a

munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kinevezésrõl, valamint a magasabb vezetõi megbízásról Záhony és Térsége Többcélú

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békési Zoltán nyújt a 45/525-043-as telefonszámon vagy a

kisterseg@ztkt.t-online.hu elektronikus elérhetõségen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.zahonykisterseg.hu honlapon szerezhetõ.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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