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J O G S Z A B Á L Y O K

2012. évi LXXVI. törvény
egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról*
(részleges közlés)

I. FEJEZET
A TECHNIKAI DEREGULÁCIÓT BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOZÁSI ÁTMENET

1. § (1) Az e törvénnyel hatályon kívül helyezett törvény vagy törvényi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem érinti

az annak alapján e törvény hatálybalépése elõtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat

és kötelezettségeket.

(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt megkezdett és az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokat

az e törvénnyel hatályon kívül helyezett eljárási szabályozási átmenetet megállapító szabályok szerint kell befejezni.

3. § (2) Hatályát veszti

21. a cselekvõképességgel, gondnoksággal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény,

3. Az állampolgárok alapvetõ jogaira és kötelességeire vonatkozó törvények deregulációja

9. § (1) Hatályát veszti

1. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény I–IV. Fejezete és 82–86. §-a,

2. egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény I–V. Fejezete,

52. §-a, 53. §-a és Melléklete,

(2) Hatályát veszti

2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1999. évi

LXXIII. törvény,

3. a fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggõ törvények módosításáról szóló

2001. évi XLI. törvény,

6. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi

IX. törvény,

7. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXXIII. törvény,

9. az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény,

14. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény,

18. a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény,

22. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi

CLXX. törvény,

35. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLVI. törvény,

38. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2008. évi LIX. törvény,

41. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény,

42. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú

törvények módosításáról szóló 2009. évi LXXIX. törvény,

46. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggõ módosításáról szóló

2010. évi LXVI. törvény,

10. § (1) Hatályát veszti az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú

törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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III. FEJEZET
EGYES TOVÁBBI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

15. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

24. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (3) bekezdésében a „követõen

fogyatékos” szövegrész helyébe a „követõen – a 2011. január 1-jén jogerõs építési engedéllyel rendelkezõ beruházás

kivételével – fogyatékos” szöveg lép.

29. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

40. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következõ 157. §-sal egészül ki:

„157. § A 2003. január 1-jén fennálló nevelõszülõi jogviszony esetében a hivatásos nevelõszülõt megilletõ díjat nem

lehet alacsonyabb mértékben megállapítani annál, mint amilyen díjazásban a hivatásos nevelõszülõ 2003. január 1-jén

részesült.”

30. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

41. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a következõ 102/E. §-sal egészül ki:

„102/E. § Aki 2009. december 31-éig az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte és az elõírt

szolgálati idõt megszerezte, e jogosultságát a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszony, illetve a 18. § (4) bekezdése szerinti jogviszony fennállása esetén is érvényesítheti. Ebben az esetben

öregségi nyugdíjkorhatárnak e törvény 2009. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti életkort kell tekinteni.”

42. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

1. 39. § (2) bekezdésében a „biztosítási idejének” szövegrész helyébe a „2007. december 31-ét követõen szerzett

biztosítási idejének” szöveg,

2. 84. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg

lép.

37. Az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény módosítása

52. § Az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E törvénynek az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi

V. törvénnyel megállapított 3. § (2) bekezdésében meghatározott cikkeket 2004. július 22-tõl kell alkalmazni.”

44. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

61. § A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

1. 11. § (1) bekezdésében a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter által vezetett

minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe a „társadalmi és civil kapcsolatok

fejlesztéséért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

2. 12. § (1) és (4) bekezdésében és 13. § (2) és (3) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter”

szöveg,

3. 12. § (2) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg,

4. 12. § (3) bekezdésében a „Minisztérium a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

mûködtetett honlapon” szövegrész helyébe a „miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján” szöveg,

5. 13. § (1) bekezdésében a „Minisztériumot” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg

lép.
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53. A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

71. § A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdésének nyitó

szövegrészében és (8) bekezdésében az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és” szövegrészek helyébe az „a” szöveg

lép.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

65. Hatályba léptetõ rendelkezések

92. § (1) Ez a törvény – a (2)–(22) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és

2020. január 2-án hatályát veszti.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi LXXXV. törvény
egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl*
(részleges közlés)

2. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

2. § (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 37. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Elismerést és hozzájárulást anyakönyvvezetõnél, bíróságnál, gyámhatóságnál, konzuli tisztviselõnél, integrált

ügyfélszolgálaton kell jegyzõkönyvbe venni vagy közjegyzõnél közjegyzõi okiratba foglalni. A hozzájárulást a konzuli

tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni.”

(2) A Csjt. 37. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az elismerés és a hozzájárulás során az érintetteknek nyilatkozniuk kell a gyermek családi nevérõl.”

3. § (1) A Csjt. az 53. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„3/A. A származás megismeréséhez fûzõdõ jog”

(2) A Csjt 53/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„53/A. § (1) Az örökbefogadott e törvényben meghatározottak szerint jogosult származásának megismerésére.

A tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek a kérelmet törvényes képviselõje hozzájárulása nélkül is

elõterjesztheti. Errõl az örökbefogadási eljárás során a feleket tájékoztatni kell.

(2) A gyámhatóság a származás megismerése érdekében

a) kérelemre tájékoztatást ad arról, hogy a kérelmezõt örökbefogadták-e, él-e a vér szerinti szülõje, és a felderíthetõ

adatok szerint van-e testvére, féltestvére,

b) a tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott kérelmére tájékoztatást adhat a kérelmezõ vér szerinti

szülõjének, testvérének, féltestvérének természetes személyazonosító adatairól.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok megadásához a vér szerinti szülõ, valamint a testvér, féltestvér

meghallgatása szükséges. Ha az örökbefogadott kiskorú, az örökbefogadót vagy más törvényes képviselõt is meg kell

hallgatni. A kiskorú testvér és féltestvér meghallgatásához törvényes képviselõjének elõzetes hozzájárulása szükséges.

Ha a vér szerinti szülõ cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes, törvényes képviselõjének meghallgatása is

szükséges.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Nincs szükség a vér szerinti szülõ, a testvér, a féltestvér, az örökbefogadó vagy más törvényes képviselõ

meghallgatására, ha ismeretlen helyen távol van vagy meghallgatása elháríthatatlan akadályba ütközik.

(5) A vér szerinti szülõ, a testvér, illetve a féltestvér természetes személyazonosító adatai az örökbefogadottal nem

közölhetõk, ha

a) a vér szerinti szülõ, a testvér, a féltestvér, az örökbefogadó, illetve más törvényes képviselõ meghallgatása a

(4) bekezdésben megjelölt okokból nem volt lehetséges,

b) a vér szerinti szülõ, a testvér, illetve a féltestvér úgy nyilatkozik, hogy a természetes személyazonosító adatai nem

közölhetõk, vagy

c) a vér szerinti szülõ felügyeleti jogának a 88. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti megszüntetésére tekintettel az

a kiskorú örökbefogadott érdekeivel ellentétes.

(6) Ha a vér szerinti szülõ a (2) bekezdés szerinti kérelem elõterjesztésének idõpontjában már nem él, természetes

személyazonosító adatai az örökbefogadott gyermekkel közölhetõek, kivéve, ha korábbi eljárás során már úgy

nyilatkozott, hogy adatai közléséhez nem járul hozzá.

(7) A gyámhatóság

a) a tizennegyedik életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes képviselõje,

b) a tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek, illetve törvényes képviselõje, vagy

c) a nagykorú örökbefogadott

kérelmére – a vér szerinti szülõre vonatkozó természetes személyazonosító adatok közlése nélkül – tájékoztatást ad az

örökbefogadott egészsége szempontjából jelentõs, a vér szerinti szülõre vonatkozó – az egészségügyi és a hozzájuk

kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvényben meghatározott – egészségügyi adatokról.

A tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek által kérelmezett egészségügyi adatokról a törvényes

képviselõt is tájékoztatni kell.

(8) A gyámhatóság a (7) bekezdés szerinti adatokra vonatkozóan az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelõ

szervtõl igényelhet adatszolgáltatást, az adatszolgáltatás nem tagadható meg. A gyámhatóság az adatot csak a

(7) bekezdésben meghatározott célból, a tájékoztatás megtörténtéig kezelheti, azt követõen az adatot meg kell

semmisíteni.”

4. § A Csjt. 56. §-a és 57. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„56. § (1) Az örökbefogadást a felek kölcsönös kérelme alapján a gyámhatóság felbonthatja. Ha az örökbefogadott

még kiskorú, az örökbefogadás csak a kiskorú érdekében bontható fel.

(2) Kiskorú örökbefogadott esetén a gyámhatóság az örökbefogadott vér szerinti szüleit is meghallgatja. Az eljárás

során a gyámhatóság az örökbefogadott vér szerinti szüleit akkor hallgathatja meg, ha a meghallgatásnak nincs

elháríthatatlan akadálya.

(3) A felbontás kihat az örökbefogadóra, annak rokonaira, továbbá az örökbefogadottra és annak leszármazóira is.

Az örökbefogadás felbontása mindenkivel szemben hatályos. Az örökbefogadás felbontása esetén a vér szerinti szülõk

szülõi felügyeleti joga nem áll vissza.

(4) Az örökbefogadás a felbontás esetében a gyámhatósági határozat jogerõre emelkedésével szûnik meg. Ha

azonban bármelyik fél az eljárás folyamán meghal, az örökbefogadás joghatásai – a felbontás engedélyezése esetében

– a kérelem beadásának napjára visszamenõ hatállyal szûnnek meg.

57. § (1) Az örökbefogadást a bíróság egyoldalú kérelemre felbontja, ha akár az örökbefogadó, akár az örökbefogadott

olyan magatartást tanúsított, amely miatt az örökbefogadás fenntartása a másik félre elviselhetetlenné vált. Ha az

örökbefogadott kiskorú, az örökbefogadás az örökbefogadó kérelmére kivételesen indokolt esetben bontható fel.

(2) Az örökbefogadó halála után az örökbefogadást annak érdekében is fel lehet bontani, hogy az örökbefogadott vér

szerinti családi jogállását visszanyerje.

(3) Az örökbefogadás bírósági felbontását bármelyik fél kérheti. Kiskorú örökbefogadott érdekében az örökbefogadás

bírósági felbontása iránt a gyámhatóság és az ügyész is indíthat pert. Ha az a fél, aki ellen a pert indítani kellene, nem él,

azt a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.

(4) Az eljárás során a bíróság a kiskorú örökbefogadott vér szerinti szüleit akkor hallgathatja meg, ha a meghallgatásnak

nincs elháríthatatlan akadálya.

(5) Az örökbefogadás a felbontó ítélet jogerõre emelkedésének napján szûnik meg. Ha azonban bármelyik fél az eljárás

folyamán meghal, az örökbefogadás joghatásai – felbontás esetében – a keresetlevél beadásának napjára visszamenõ

hatállyal szûnnek meg.
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(6) A felbontó ítélet kihat az örökbefogadóra, annak rokonaira, továbbá az örökbefogadottra és annak leszármazóira.

Az örökbefogadást felbontó ítélet mindenkivel szemben hatályos. Az örökbefogadás felbontása esetén a vér szerinti

szülõk szülõi felügyeleti joga nem áll vissza.”

5. § A Csjt. a következõ 113. §-sal egészül ki egészül ki:

„113. § Az e törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvénnyel

megállapított rendelkezéseit az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvény

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

17. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvény módosítása

45. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 25. §-t 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni. A 2013. január 1-je elõtt folytatott foglalkoztatás tekintetében

a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjával, ellenõrzésével,

valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

támogatásokkal, azok visszakövetelésével kapcsolatban az Flt. 2011. december 30-án hatályos rendelkezéseit kell

alkalmazni.”

19. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2014. január 2-án

hatályát veszti.

(2) A 2. §, az 5. §, a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §–30. §, a 7. alcím és a 10. alcím 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § és a 15. § b)–f) pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

(4) A 3. §, a 4. §, a 3. alcím, a 12. §, a 14. § és a 15. § a) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi LXXXVI. törvény
a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti
rendelkezésekrõl és törvénymódosításokról*
(részleges közlés)

MÁSODIK RÉSZ

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

28. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/L. §-a a következõ

(6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szociális intézményben, illetve szociális szolgáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban

foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdõ idõpontja rendszeresen változik,

a tizennégy és tizennyolc óra közötti idõtartam alatt történõ munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha a munkáltató

napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a közalkalmazottak, munkavállalók

idõszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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23. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

42. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. §-a

a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti

jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdõ idõpontja rendszeresen

változik, a tizennégy és tizennyolc óra közötti idõtartam alatt történõ munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha

a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a közalkalmazottak,

munkavállalók idõszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.”

(2) A Gyvt. 66/I. § (6) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe

a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép.

26. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

45. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

a) 39. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi

I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,

b) 87. § (2) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve 193/C. §-ának c) pontjában meghatározott” szövegrész

helyébe az „az Mt. szerinti”

szöveg lép.

65. A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény módosítása

85. § (44) Az Mt. 294. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) E törvény alkalmazásában

a) fiatal munkavállaló: a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló,

b) hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a házastárs egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha

és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelõszülõ, a testvér, valamint az élettárs,

c) gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek;

fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb

összegû családi pótlék került megállapításra,

d) kötelezõ orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a munkavállalónak munkaviszonyra vonatkozó szabály

elõírása alapján részt kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel elõírt orvosi vizsgálatot is,

e) munkavállalói képviselõ: az üzemi tanács tagja, üzemi megbízott, a gazdasági társaság felügyelõ bizottságának

munkavállalói képviselõje,

f) munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági

viszony, a vállalkozási és megbízási szerzõdés, a gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõi vagy felügyelõ bizottsági

tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás,

g) nyugdíjas munkavállaló, aki

ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik

(öregségi nyugdíjra való jogosultság),

gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül,

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

öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,

gd) Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,

ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

gf) növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

gg) rokkantsági ellátásban részesül,

h) szülõ:

ha) a vér szerinti és az örökbefogadó szülõ, továbbá az együttélõ házastárs,

hb) az, aki a saját háztartásában élõ gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,

hc) a gyám,

hd) a nevelõszülõ és a helyettes szülõ,
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i) gyermekét egyedül nevelõ munkavállaló: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nõtlen, özvegy, elvált,

házastársától külön él és nincs élettársa.”

HARMADIK RÉSZ

67. Záró rendelkezések

87. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1. napján lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi XCIII. törvény
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról*

Az Országgyûlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan mûködõ, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biz-

tosító Állam mûködési feltételeinek a megteremtése, valamint a helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának to-

vábbi növelése és a struktúrájának átláthatóbbá tétele érdekében a következõ törvényt alkotja.

1. Értelmezõ rendelkezés

1. § E törvény alkalmazásában

funkcionális feladat: az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által

ellátott szervi mûködést szolgáló, – nem szakmai feladatellátáshoz kötõdõ – belsõ igazgatási feladat, különösen

a humánpolitikai és humán-erõforrás gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, jogi (peres képviseleti),

nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenõrzési, koordinációs, saját szervi mûködtetését szolgáló

informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, mûszaki,

pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló mûveletek.

2. Az államigazgatási feladatok ellátásával összefüggõ vagyon használata

2. § (1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékû joga (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint,

amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülõ államigazgatási feladatok ellátását biztosítják,

2013. január 1-jén a feladat ellátásának idõtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Az államigazgatási

feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és

kötelezettséget, valamint ingó- és ingatlan-vagyont is érteni kell.

(2) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési

önkormányzatok polgármesterei, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai

(a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Áfa tv.) 7. § (1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá esnek.

A (8) bekezdésben meghatározott tulajdonátadásra az Áfa tv. 11. § (1) bekezdését és 136. §-át nem kell alkalmazni.

(4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek által átvett vagy megszûnt államigazgatási feladat

ellátására létrejött társulási megállapodást az év utolsó napjával fel kell mondani. A társulás tagjai a települési

önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott átvett államigazgatási feladat ellátására szolgáló ingó vagy ingatlan

vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerzõdés (a továbbiakban: bérleti

szerzõdés) alapján a használatában van, a Magyar Állam a használat idõtartama alatt – a megállapodásban tett erre

irányuló nyilatkozata alapján – beléphet a bérleti szerzõdésbe a használat idõtartamára a települési önkormányzat

helyébe.

(6) A Magyar Állam a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat idõtartama alatt bármikor

lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

(7) A Magyar Állam jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ingó vagyon feletti ingyenes használati jogát – szükség

szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – a Magyar Állam tulajdonában lévõ vagy a Magyar Állam által más

jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

(8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának

biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülõ államigazgatási feladatok ellátásához

megfelelõ állapotú és méretû ingatlant ajánl fel a Magyar Állam tulajdonába és errõl a felek a megállapodásban

megegyeznek.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési

jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes

használatát a Magyar Államnak felajánlani. Amennyiben másik ingatlant a települési önkormányzat felajánlani nem

képes, a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget kell megkísérelni létrehozni

a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

3. § (1) Az e törvény alapján a Magyar Állam ingyenes használatába kerülõ vagyon vagyonkezelõje a használati jog

keletkezésével egyidejûleg e törvény erejénél fogva a fõvárosi és megyei kormányhivatal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelõi jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

által kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § Az e törvény alapján bejegyzésre kerülõ használati jog, illetve a 2. § (8) bekezdése szerinti tulajdonszerzésnek

az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes. Az e törvény 5. §

(4)–(6) bekezdése szerinti eljárások díj- és illetékmentesek.

5. § (1) A Magyar Állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez kapcsolódó intézkedések

végrehajtása során kölcsönösen együttmûködve járnak el.

(2) A feleknek a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell megkötniük. A határidõ elmulasztása az átvételre kerülõ

államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.

(3) A megállapodásokban a polgármester teljes körû felelõsséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott,

ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörûségéért és az érdemi

vizsgálatra alkalmas voltáért a melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal.

(4) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyona elidegenítésére és

megterhelésére e törvény hatálybalépését követõen 2013. január 1-jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek

azok a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl a települési önkormányzat a 2011. vagy a 2012. évben döntést

hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi költségvetésében tervezte, valamint,

ha a fõvárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól – a települési önkormányzat

kérelmére – felmentést ad.

(5) Ha a felek között a (2) bekezdésben megjelölt határidõig nem jön létre, vagy nem teljeskörûen jön létre

a megállapodás, a fõvárosi és megyei kormányhivatal 2012. november 15-ig határozattal létrehozza a megállapodást,

illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekrõl. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.

(6) Az (5) bekezdés szerinti közigazgatási határozattal (a továbbiakban: közigazgatási határozat) szemben bírósági

felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a felülvizsgálati kérelemrõl peres eljárásban határoz, az eljárásra – a (7) és

(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. Fejezetének

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A bíróság a perben soron kívül jár el. A bíróság

a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.
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(8) Ha a fõvárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását követõen,

de a bíróság döntését megelõzõen a felek a megállapodást megkötik, a fõvárosi és megyei kormányhivatal

a megállapodás megkötését követõen a közigazgatási határozatot visszavonja, és errõl a bíróságot haladéktalanul

írásban értesíti. A közigazgatási határozat visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti.

3. Járási biztos

6. § (1) A kormánymegbízott a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalainak felállítása

elõkészítésére, valamint az átadás-átvételi megállapodás elõkészítésére járási biztost, járási biztosokat nevezhet ki.

(2) A járási biztos megbízatása határozott idõre, de legkésõbb 2012. december 31-ig szól. A járási biztos a fõvárosi és

megyei kormányhivatal fõosztályvezetõ besorolású kormánytisztviselõje.

(3) A járási biztos kinevezésére vonatkozó javaslatot a kormánymegbízott megküldi a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára részére, aki a javaslat

megküldésétõl számított tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki járási biztosnak.

4. A települési önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselõk

7. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek a települési önkormányzati hivataloknál

az átvett államigazgatási feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az átkerülõ államigazgatási feladatokkal arányos

számú, az átkerülõ feladatokat ellátó köztisztviselõk, amennyiben megfelelnek a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott képesítési

feltételeknek. A képesítési feltételek hiányában át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a fõvárosi és megyei

kormányhivatal állományába kerülnek át.

(2) A települési önkormányzatok hivatalaiból az államigazgatási feladatok ellátásával összefüggésben funkcionális

feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az érintett feladatokat ellátó köztisztviselõk és munkavállalók a fõvárosi és

megyei kormányhivatal állományába kerülnek, amennyiben megfelelnek a Kttv. és annak végrehajtási rendeleteiben

meghatározott képesítési feltételeknek. A képesítési feltételek hiányában át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei

a fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülnek át.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott köztisztviselõk foglalkoztatási jogviszonya a Kttv. alapján kormányzati

szolgálati jogviszonnyá alakul át.

5. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

8. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

a) 333. § (1) és (2) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

b) 339. § (2) bekezdés o) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg

lép.

6. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

9. § A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

a) 67. § (1) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatal” szöveg,

b) 47. § (1) és (2) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében, 48/A. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében,

91. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, 91. § (2) bekezdésében, 92. § (3) bekezdésében, 94. § (1) bekezdésében,

96. § (2) bekezdés a) pontjában, 97. § (3) bekezdésében, 98. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában,

98. § (4) bekezdés a) és d) pontjában, 98. § (5) bekezdésében, 99. § (2) bekezdés d) pontjában, 106. § (2) bekezdés

b) pontjában, 107. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 108. § (1) és (2) bekezdésében a „gyámhivatal”

szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

c) 53/A. § (1) bekezdésében a „gyámhivataltól” szövegrész helyébe a „gyámhatóságtól” szöveg,

d) 98. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „gyámhatóságnak”

szöveg

lép.
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17. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

20. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4/A. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az e törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket

a) a helyi önkormányzat képviselõ-testülete,

b) a települési önkormányzat polgármestere,

c) a települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ),

d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal),

e) a szociális hatóság

gyakorolja (a továbbiakban az a)–e) pontokban foglaltak együtt: szociális hatáskört gyakorló szerv).”

(2) Az Szt. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § A járási hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás

biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait;

b) a jogosult állampolgárságát, illetõleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását;

c) a jogosult belföldi lakó-, illetõleg tartózkodási helyét;

d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait;

e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;

f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést;

g) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat;

h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;

i) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén

a rokoni kapcsolatot.”

(3) Az Szt. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) a települési önkormányzat jegyzõje az e törvényben meghatározott feltételek szerint

aa) foglalkoztatást helyettesítõ támogatást,

ab) rendszeres szociális segélyt,

ac) lakásfenntartási támogatást;

b) a települési önkormányzat képviselõ-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében

meghatározott feltételek szerint

ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,

bb) átmeneti segélyt,

bc) temetési segélyt;

c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint

ca) idõskorúak járadékát,

cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások).”

(4) Az Szt. 32. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások iránti kérelmet]

„c) a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,”

[kell elõterjeszteni.]

(5) Az Szt. 32/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hajléktalan személynek megállapított idõskorúak járadéka esetén az errõl rendelkezõ határozatot közölni kell

a fõvárosi kormányhivatal külön jogszabályban kijelölt fõvárosi kerületi hivatalával (a továbbiakban: kijelölt kerületi

hivatal).”

(6) Az Szt. 32/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32/E. § A fõvárosban a hajléktalanok számára nyújtott idõskorúak járadékának megállapítása a kijelölt kerületi hivatal

feladata.”

(7) Az Szt. 50. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A közgyógyellátásra való jogosultságról az (1) és (2) bekezdés esetében a járási hivatal, a (3) bekezdés esetében

a jegyzõ dönt. A jogosultság az (1) bekezdés szerinti jogosult esetében két évre, a (2)–(3) bekezdés szerinti jogosult
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esetében egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdõ idõpontja – az (5) bekezdésben

foglaltak kivételével – a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követõ 15. nap.”

(8) Az Szt.

a) 10. § (6) bekezdésében a „vagy annak jegyzõje” szövegrész helyébe az „ , annak jegyzõje vagy a járási hivatal”

szöveg,

b) 17. § (4) bekezdésében és a 19. § (2) bekezdésében, 50. § (6) bekezdésében, 50/A. § (4) bekezdés elsõ és második

mondatában és (10) bekezdése bevezetõ szövegében, 52. § (1) és (2) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész

helyébe a „jegyzõ, illetve a járási hivatal” szöveg,

c) 18. § bevezetõ szövegében, a „jegyzõ a” szövegrész helyébe a „jegyzõ a települési önkormányzat és a jegyzõ

feladat- és hatáskörébe tartozó” szöveg lép,

d) 19. § (1) bekezdésében, 22. §-ában, 23. §-ában a „18” szövegrész helyébe a „18–18/A” szöveg,

e) 32/B. § (1) bekezdés nyitó szövegében, 43/A. § (3) bekezdésében a „települési önkormányzat, 2007. január 1-jétõl

a jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

f) 32/B. § (3) bekezdésében, 54. § (1)–(3) bekezdésében, a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

g) 32/D. § (2)–(4) bekezdésében a „fõjegyzõ” szövegrész helyébe a „kijelölt kerületi hivatal” szöveg,

h) 32/D. § (3) bekezdésében és (4) bekezdés második mondatában a „jegyzõvel” szövegrész helyébe a „járási

hivatallal” szöveg,

i) 32/D. § (4) bekezdésében az „önkormányzat jegyzõinek” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

j) 41. § (2) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdés bevezetõ szövegében a „települési önkormányzat jegyzõje” szöveg

helyébe a „járási hivatal” szöveg,

k) 50/A. § (6) bekezdésében a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „jegyzõnek, illetve járási hivatalnak” szöveg,

l) 50/D. §-ában a „jegyzõnél” szövegrész helyébe a „jegyzõnél, illetve járási hivatalnál” szöveg,

m) 64. § (2) bekezdésében, 139. § (1) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „jegyzõ, a járási hivatal” szöveg,

n) 92/K. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

o) 93. § (3) bekezdésében, 94. § (1) bekezdés d) pontjában, 118. § elsõ és második mondatában a „gyámhivatal”

szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg

lép.

(9) Az Szt. 132. § (1) bekezdése a következõ y) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„y) a 32/D. § (1) bekezdése szerinti fõvárosi kerületi hivatal kijelölését.”

32. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

35. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § k) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„k) gyámhatóság: a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, a fõvárosi és megyei kormányhivatal

járási (fõvárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve, valamint a települési önkormányzat jegyzõje”

(2) A Gyvt. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az e törvényben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket]

„b) a gyámhatóság”

[gyakorolja.]

(3) A Gyvt. 23. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A gyámhatóság a gyermektartásdíj megelõlegezését a központi költségvetés terhére biztosítja.”

(4) A Gyvt. 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A gyámhatóság az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére biztosítja.”

(5) A Gyvt. 66/P. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A helyettes szülõi jogviszony fennállása alatt a helyettes szülõ együttmûködik a mûködtetõvel, a gyermek

ügyében illetékes gyámhatósággal, a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermek törvényes képviselõjével, továbbá

a helyettes szülõ tevékenységét ellenõrzõ gyámhatósággal.”
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(6) A Gyvt. 68. § (5) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gyámhatóság – kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente – felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát.

A gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, ha”

[a) a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhetõ, hogy

segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történõ megfelelõ gondozása, nevelése vagy

b) a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét nem sikerült megszüntetni.]

(7) A Gyvt.

1. 11/A. § (2) bekezdés e) pontjában, 17. § (4) bekezdés elsõ és második mondatában és (5) bekezdésében,

18. § (3) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 23. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 24. § (3) és (4) bekezdésében,

(5) bekezdésének bevezetõ szövegében, valamint a) és c) pontjában, 25. § (7) bekezdésében, 26. § (2), (3) és

(5) bekezdésében, (6) bekezdés elsõ és második mondatában, 27. § (1) bekezdésében, 34. § (3) bekezdés elsõ és

második mondatában és (4) bekezdésében, (5) bekezdés harmadik és negyedik mondatában, (6) bekezdés elsõ és

második mondatában, (7) bekezdésében, 53. § (4) bekezdésében, 53/A. § (1) bekezdésében, 55. § (2) és

(3) bekezdésében, 57. § (3) bekezdés c) és d) pontjában, 60. § a) és b) pontjában, 62. § (1) bekezdés a) és

c) pontjában, 63. § (1) bekezdés b) pontjában, 64. § b) pontjában, 66/E. § (1) bekezdés d) pontjában és

(8) bekezdésében, 69/A. § (2) bekezdés e) pontjában, 70. § (1) és (4) bekezdésében, 71. § (1), (2), (3), (4), (5) és

(6) bekezdésében, 73. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 74. § (1) és (2) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében,

75/A. § a) és b) pontjában, 76. § (1) és (2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdés elsõ és második mondatában, (4) és

(5) bekezdésében, 78. § (1) és (3) bekezdésében, 79. § (1) bekezdés elsõ és második mondatában és

(2) bekezdésében, 80. § (1), (2), (3), (5) és (7) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében, 81/A. § (3) bekezdésében,

81/B. § (1), (3) bekezdésében, (4) bekezdés elsõ és második mondatában, (5), (6) és (7) bekezdésében,

81/C. § (1) bekezdés elsõ és második mondatában, 82. § (1) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés

elsõ és második mondatában, (4), (5) és (7) bekezdésében, (8) bekezdés elsõ, második és harmadik mondatában,

84. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés bevezetõ szövegében és c) pontjában és (4) bekezdésében, 85. § (4) és

(6) bekezdésében, 86. § (3) és (4) bekezdésében, 87. § (1), (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdésében, 88. § (1), (2) és

(3) bekezdésében, 89. § (1) és (2) bekezdésében, 91. § (2) és (3) bekezdésében, 92. § (1), (5) és (6) bekezdésében,

93. § (1) és (4) bekezdésében, (5) bekezdés elsõ és második mondatában és (10) bekezdésében, 100/A. § (1) és

(4) bekezdésében, 100/B. §-ában, 102. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés elsõ és második mondatában,

(5) bekezdés c) pontjában és (6) bekezdésében, 104. § (1) bekezdés i) pontjában, (4) bekezdésében, (8) bekezdés

elsõ és második mondatában, 121. § (2) bekezdésében, 129. § (4) bekezdésében, 132. § (6) bekezdésében,

133/A. § (7) és (11) bekezdésében, 135. § (5) bekezdésében, 140. § (1) bekezdés nyitó szövegében és c) pontjában,

(2) és (3) bekezdésében, 152. § (3) és (4) bekezdésében, 154. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében

a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

2. 11/A. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontjában, 63. § (1) bekezdés c) pontjában, 82. § (4) és (8) bekezdésében,

85. § (5) bekezdésében, 96. § (6) bekezdésében, 104. § (8) bekezdésében a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe

a „gyámhatóságnak” szöveg,

3. 13. § (1) bekezdés b) pontjában a „gyámhivataltól” szövegrész helyébe a „gyámhatóságtól” szöveg,

4. 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „települési (fõvárosi kerületi, a továbbiakban együtt: települési) önkormányzat

jegyzõje” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

5. a 19. § (2) és (8) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 20/A. § (1) bekezdésében, 20/B. § (2), (4) és

(7) bekezdésében, 20/C. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 68. § (1), (2) és (3) bekezdésében,

68/A. § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének bevezetõ szövegében és (4) bekezdésében, 68/B. § (1) bekezdésében,

(3) bekezdésének elsõ mondatában, valamint (4) és (5) bekezdésében, 68/C. § (1) bekezdésében,

69. § (3) bekezdésében, 77. § (5) bekezdésében, 80. § (6) bekezdésében, 138. § (4) bekezdésében a „települési

önkormányzat jegyzõje” szöveg helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

6. 20/C. § (2) bekezdésében a „jegyzõi” szövegrész helyébe a „gyámhatósági” szöveg,

7. 24. § (9) bekezdés elsõ mondatában az „a települési önkormányzat jegyzõje adóügyi hatáskörében” szövegrész

helyébe az „az adóhatóság” szöveg,

8. 24. § (9) bekezdés második mondatában az „A települési önkormányzat jegyzõje adóügyi hatáskörében”

szövegrész helyébe az „Az adóhatóság” szöveg,

9. 32. § (1) bekezdés b) pontjában a „települési önkormányzat jegyzõjének vagy a gyámhivatalnak” szövegrész

helyébe a „gyámhatóságnak” szöveg,

10. 34. § (6) bekezdés harmadik mondatában a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „gyámhatóságnak” szöveg,
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11. 40. § (2) bekezdés c) pontjában, 162. § (1) bekezdés m) pontjában a „települési önkormányzat jegyzõjének” szöveg

helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

12. 46. § (4) bekezdésében, 47. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében, 57. § (3) bekezdés a) pontjában és

d) pont db) alpontjában, 63. § (1) bekezdés b) pontjában, 66/E. § (5) és (7) bekezdésében, 67. § (2) bekezdésében,

69/D. § (4) bekezdésében, 81/A. § (2) bekezdésében, 83. § (7) bekezdésében, 93. § (8) bekezdésében

141. § (3) bekezdésében a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „gyámhatóságot” szöveg,

13. 57. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában, 66/B. § (1) bekezdésében a „gyámhivatallal” szövegrész helyébe

a „gyámhatósággal” szöveg,

14. 66/E. § (6) bekezdésében, 69/D. § (1) bekezdés e) pontjában, 81/A. § (3) bekezdésében, 93. § (8) bekezdésében

a „gyámhivatali” szövegrész helyébe a „gyámhatósági” szöveg,

15. 67. § (1) bekezdésében, 135. § (4) bekezdésében, 143. § (3) bekezdés c) pontjában a „települési önkormányzat

jegyzõje, illetve a gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

16. 67. § (3) bekezdésében a „gyámhivatalnak a” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

17. 68/B. § (3) bekezdés második mondatában a „települési önkormányzat jegyzõjét” szöveg helyébe

a „gyámhatóságot” szöveg,

18. 68/C. § (3) bekezdés elsõ és negyedik mondatában a „települési önkormányzat” szövegrész helyébe

a „gyámhatóság” szöveg,

19. 72. § (1) bekezdésében, 132. § (2) bekezdésében, 135. § (7) bekezdésében „a települési önkormányzat jegyzõje,

a gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

20. 72. § (1) bekezdés b) pontjában a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „gyámhatóságot”, a „kijelölt gyámhivatalt”

szövegrész helyébe a „kijelölt gyámhatóságot” szöveg,

21. 78. § (2) bekezdésében, 96. § (7) bekezdésében a „gyámhivatalnál” szövegrész helyébe a „gyámhatóságnál”

szöveg,

22. 85. § (2) bekezdésében a „feladatokat a gyámhivatal” szövegrész helyébe a „feladatokat a gyámhatóság”, a „ha

a gyámhivatal” szövegrész helyébe a „ha a gyámhatóság” szöveg,

23. 96. § (6) bekezdés harmadik mondatában a „gyámhivatal az” szövegrész helyébe a „gyámhatóság az”,

a „gyámhivatal javaslatait” szövegrész helyébe a „gyámhatóság javaslatait” szöveg,

24. 100. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének szakigazgatási

szerveként mûködõ gyámhivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal szociális és

gyámhivatala” szöveg,

25. 101. § (2) bekezdés c) pontjában a „gyámhivatalok” szövegrész helyébe a „gyámhatóságok” szöveg,

26. 105. § (2) bekezdésében a „a települési önkormányzat jegyzõje és a gyámhivatal” szövegrész helyébe

a „gyámhatóságok” szöveg,

27. 127. § (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje vagy a gyámhivatal” szövegrész helyébe

a „gyámhatóság” szöveg,

28. 129. § (1) bekezdésében a „jegyzõje és a gyámhivatal” szövegrész helyébe az „a gyámhatóság” szöveg,

29. 130. § (3) bekezdésében a „gyámhivatal megkeresheti a települési önkormányzat jegyzõjét” szövegrész helyébe

a „gyámhatóság megkereshet más gyámhatóságot” szöveg,

30. 131. § (4) bekezdésében az „annak jegyzõje” szövegrész helyébe az „jegyzõje, a gyámhatóság” szöveg,

31. 131. § (5) bekezdésében a „jegyzõje, illetve a gyámhivatal” szövegrész helyébe az „illetve a gyámhatóság” szöveg,

32. 138. § (1) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „gyámhatóság, illetve a 18. § (1) bekezdés b) pontja és

(2) bekezdése szerinti ellátás esetében a jegyzõ” szöveg,

33. 138. § (2) és (3) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

34. 140. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyámhivatalhoz” szövegrész helyébe a „gyámhatósághoz” szöveg,

35. 142. § (2) bekezdésében a „jegyzõje” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

36. 161/H. § a) pontjában a „települési önkormányzat jegyzõjéhez” szöveg helyébe a „gyámhatósághoz” szöveg,

37. 162. § (1) bekezdés d) pontjában a „gyámhivatal vagy gyámhivatalok” szövegrész helyébe a „gyámhatóságok”

szöveg,

38. 162. § (1) bekezdés n) pontjában a „gyámhatóságként eljáró települési önkormányzat jegyzõjének” szövegrész

helyébe a „gyámhatóság” szöveg

lép.
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36. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

39. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés e) pontjában az

„az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló kormányrendeletben meghatározott – körzetközponti

feladatokat ellátó – települési (fõvárosi kerületi) önkormányzatok jegyzõi” szövegrész helyébe „a fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalai” szöveg lép.

45. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

48. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról a gyermek védelembe vételérõl határozatot hozó

gyámhatóság dönthet.”

(2) A Cst.

a) 4. § g) és h) pontjában, 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (1) bekezdés j) pontjában és a 12. § (1) bekezdés

b) pontjában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

b) 8. § (3) bekezdés f) pontjában a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe „gyámhatóságnak” szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje gyámhatóságként eljárva” szövegrész helyébe

a „gyámhatóság” szöveg,

d) 37. § (5) bekezdésében a „gyámhatóságként eljáró jegyzõ” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,

e) 37. § (8) bekezdésében a „gyámhatóságként eljáró jegyzõ” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg

lép.

74. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

módosítása

77. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi

integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 3. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekbõl

(a továbbiakban: törzshivatal), ágazati szakigazgatási szervekbõl (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) és járási, illetve

a fõvárosban fõvárosi kerületi hivatalokból (a továbbiakban együtt: járási hivatal) áll.

(2) A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet alapján önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti

egységekkel rendelkezhetnek.

(3) A törzshivatal, a szakigazgatási szervek és a járási hivatalok egy költségvetési szervet képeznek.”

(2) A Khtv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveit, valamint a járási hivatal szakigazgatási szerveit

(a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv) a Kormány rendeletben állapítja meg.

(2) A szakigazgatási szerv, a járási hivatal, továbbá a járási szakigazgatási szerv a jogszabályban megállapított

hatáskörét önállóan gyakorolja. A szakigazgatási szerv, a járási hivatal, továbbá a járási szakigazgatási szerv által

ellátandó egyedi ügyben a fõvárosi és megyei kormányhivatal, illetve annak vezetõje utasításadási joggal nem

rendelkezik.”

(3) A Khtv. 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat – a 20/B. §-ban

meghatározott kivétellel – a szakigazgatási szerv vezetõje gyakorolja.

(3) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyrõl a szakigazgatási

szerv vezetõje tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben

a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a szakigazgatási

szervnél kormánytisztviselõnek, illetve nem kerülhet felmentésre.”
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(4) A Khtv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fõvárosi és megyei államigazgatási kollégium vezetõje a kormánymegbízott, tagjai a fõvárosi és megyei

kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetõi, a járási hivatalok hivatalvezetõi, a Kormány által

intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõje, a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenõrzési

jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetõi, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.”

(5) A Khtv. 19. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az általa megismerhetõ iratokban foglalt, valamint a részére nyújtott

tájékoztatás alapján tudomására jutott személyes adatok kezelésére az (1)–(2) bekezdésben meghatározott eljárás

lefolytatása céljából addig az idõpontig jogosult, amíg az a feladata ellátásához szükséges.”

(6) A Khtv. 20. § a) pontja helyébe a következõ szöveg lép:

[A fõvárosi és megyei kormányhivatal]

„a) döntés-elõkészítõ és javaslattevõ szervként közremûködik a Kormánynak az Alaptörvény 35. cikk (5) bekezdése

szerinti indítványtételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 128. § a) és c) pontjában, a helyi

önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszternek az Mötv. 129. § b) és c) pontjában, valamint

a szakmai irányító miniszternek az Mötv. 130. §-ában meghatározott feladatai ellátásában, a Kormánynak

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 150. § d)–e) pontjában,

a nemzetiségpolitikáért felelõs miniszternek az Njtv. 151. § a) pontjában, a feladat- és hatáskör szerinti miniszternek

az Njtv. 152. § a) pontjában meghatározott feladatai

ellátásában,”

(7) A Khtv. a következõ 9/A. címmel és az azt követõ 20/A–20/E. §-okkal egészül ki:

„9/A. A járási (fõvárosi kerületi) hivatal

20/A. § (1) A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok mûködnek. A járási hivatal székhelye a járás

székhelyeként kijelölt városban van.

(2) A fõvárosi kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok mûködnek. A kerületi hivatal illetékességi területe

megegyezik a fõvárosi kerület közigazgatási területével. A kerületi hivatalra egyebekben a járási hivatalra vonatkozó

jogszabályokat kell alkalmazni.

(3) A járási hivatal a járási hivatalvezetõ (a továbbiakban: hivatalvezetõ) által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból

és járási szakigazgatási szervekbõl áll.

20/B. § A járási hivatal kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ

gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselõjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyrõl a hivatalvezetõ

tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást

követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki kormánytisztviselõnek, illetve nem

kerülhet felmentésre.

20/C. § (1) A hivatalvezetõt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelõs miniszter nevezi ki

és menti fel. A hivatalvezetõ felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi

büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

(2) Hivatalvezetõi munkakörbe az nevezhetõ ki, aki büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán

választható, felsõfokú végzettséggel és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. E szakasz tekintetében

közigazgatási gyakorlatnak minõsül az országgyûlési képviselõi tevékenység és a polgármesteri tisztség ellátása is.

(3) A hivatalvezetõ a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

A kinevezett hivatalvezetõ a közigazgatás-szervezéséért felelõs miniszter elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk

esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

(4) A hivatalvezetõ megbízatása megszûnik:

a) lemondásával,

b) felmentésével,

c) halálával,

d) ha az országgyûlési képviselõk választásán már nem választható,

e) összeférhetetlenségének megállapításával.

(5) A hivatalvezetõ további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet helyi önkormányzati

képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke, fõpolgármester, alpolgármester,

megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi

önkormányzati képviselõ.
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(6) Az (5) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a hivatalvezetõ országgyûlési képviselõ

legyen, valamint tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi

tevékenységet végezzen.

(7) A hivatalvezetõ illetményére és az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

2011. évi CXCIX. törvényben a fõosztályvezetõre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

20/D. § (1) A hivatalvezetõt hivatalvezetõ-helyettes helyettesíti, a hivatalvezetõ-helyettes fõosztályvezetõ-helyettes

besorolású kormánytisztviselõ. A hivatalvezetõ-helyettest a hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki

és menti fel. A hivatalvezetõ-helyettes felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint

a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ gyakorolja.

(2) Hivatalvezetõ-helyettesi munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú igazgatásszervezõi, okleveles jogász

képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdász

szakképesítéssel rendelkezik. A hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott kivételesen indokolt esetben egyéb

felsõfokú végzettségû személyt is kinevezhet hivatalvezetõ-helyettesnek.

20/E. § A járási szakigazgatási szerv vezetõjét a hivatalvezetõ javaslatára a szakigazgatási szerv vezetõje nevezi ki és

menti fel. A járási szakigazgatási szerv vezetõjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyrõl a megyei

szakigazgatási szerv vezetõje tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni, illetve felmenteni javasolt

személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A járási

szakigazgatási szerv vezetõje fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõ.”

(8) A Khtv. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a járási hivatalok – kivéve a fõvárosi kerületi hivatalok – székhelyeit, illetékességi területét,

b) a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok feladat- és hatásköreit, a kormányablakok illetékességi területét és mûködése

szabályait, a kormányablakok mûködésének személyi és technikai feltételeit

c) a kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályait

rendeletben határozza meg.”

(9) A Khtv. 25. § (5) bekezdésében a „gyámhivatalnál” szövegrész helyébe a „gyámhatóságnál” szöveg lép.

84. Átmeneti és záró rendelkezések

87. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a megállapodás megkötésének szabályait, valamint a megállapodás tartalmi kellékeit,

b) az átvett államigazgatási feladatokkal összefüggõ jogok és kötelezettségek, valamint ingó- és ingatlanállomány

felmérésének és meghatározásának szabályait,

c) a járási biztos részletes feladatait

rendeletben szabályozza.

88. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 8. § a) pontja, 9–10. §, a 12. § (1) és (3) bekezdése, a 14. §, a 15. § (2)–(5) bekezdése, a 18. §, a 19. § (1) bekezdés

a)–c) pontja, a 20. § (1)–(7), a (8) bekezdés a)–m) és o) pontja, a (9) bekezdése, a 21. §, a 23. § d) és e) pontja,

a 25. § b) pontja, a 26–27. §, a 29–30. §, a 32. §, a 34. § (1)–(5) bekezdése, a 35. § (1)–(6) bekezdése, (7) bekezdés

1–23. pontja és 25–38. pontja, a 36. §, a 38–39. §, a 40. § a) pontja, a 43. § (1) bekezdése, a 44–48. §, az 50. §, az 52–55. §,

az 56. § (1) bekezdés b)–c) és g) pontja, az 57. §, a 60. § (1)–(5) bekezdése és a (6) bekezdés a) pontja, a 61. § a)–f) pontja,

a 62. §, a 64–68. §, a 70–75. §, a 77. § (1)–(4), (7) és (9) bekezdése, a 80. § (1)–(2) és (4)–(14) bekezdése, a 82. §,

a 84. § (1)–(3) bekezdése, a 85–86. § és a 91. § (1)–(4) bekezdése, az (5) bekezdés a) pontja, (6) bekezdése és

a (7) bekezdés a)–g) és i)–k) pontja 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) A 91. § (8) bekezdése az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló Országgyûlés

alakuló ülésének napján lép hatályba.
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91. § (3) Hatályát veszti az Szt.

a) 4/A. § (2) bekezdése,

b) 18. § g) pontjában az „és a térítési díj” szövegrész,

c) 32/D. § (5) bekezdése,

d) 65/A. § (4) bekezdése.

(6) Hatályát veszti a Gyvt.

a) 16. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 135. § (1) bekezdés b) pontja.

c) 138. § (1) bekezdés e) pontjában az „és a térítési díj” szövegrész.

(7) Hatályát veszti

f) az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény 38. § (3)–(10), (12) és

(13) bekezdése,

g) az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény,

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a közforgalmú utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A közforgalmú utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete

helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti az R. 4. § (1) bekezdése, valamint 3. melléklete.

3. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

A belföldi menetrend szerint közforgalmi közlekedésben utazót megilletõ közforgalmú személyszállítási

utazási kedvezmény mértéke

A B C D

1. Kedvezmények a helyközi

közlekedésben

Kedvezmények a helyi

közlekedésben

2. jegykedvez-

mény

bérlet-

kedvez-

mény

bérletkedvezmény

3. (vasúti személyszállítás,

HÉV, helyközi

autóbusz-közlekedés, komp-

és révközlekedés)

(helyi közúti és kötöttpályás

közlekedés)
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4. Életkor alapján járó utazási kedvezmények

5. felnõtt kíséretében utazó

gyermek 6 éves korig

2. § a) pontja 100% – 100%

6. gyermek 6–14 éves kor

között

2. § b) pontja 50% – a szociálpolitikai

menetdíj-támogatás

megállapításának és

igénybevételének

szabályairól szóló

121/2012. (VI. 26.) Korm.

rendelet (a továbbiakban:

Szr.) 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény

7. 65 évnél idõsebb magyar

állampolgár

2. § c) pontja 100% – 100%

8. 65 évnél idõsebb

EU-tagállam polgára

2. § c) pontja 100% – 100%

9. 65 évnél idõsebb magyar

nyugellátású külföldi

2. § d) pontja 100% – 100%

10. a Szátv. hatálya alá tartozó

65 évnél idõsebb külföldi

állampolgár

2. § e) pontja 100% – 100%

11. 65 évnél idõsebb külföldi

nemzetközi szerzõdés

alapján

2. § c) pontja 100% – 100%

12. a Szátv. hatálya alá tartozó,

6–65 év közötti külföldi

állampolgár (évente

4 alkalommal menettérti

utazásra)

2. § f) pont

fa) alpontja

90% – –

13. 65 évnél idõsebb menekült 2. § g) pontja 100% 100%

14. Tanulói és hallgatói jogviszony alapján igénybe vehetõ utazási kedvezmények

15. 6 éven felüli óvodás 3. § (1) bekezdés

a) pontja

– 90% az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény

16. nappali oktatás

munkarendje és esti oktatás

munkarendje szerint folyó

oktatásban részt vevõ

tanuló középiskola végéig

iskola–lakhely közötti

utazásra

3. § (1) bekezdés

b) pont

ba) alpont

1–2. alpontja

50% 90% az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény

17. nappali és esti oktatás

munkarendje szerint folyó

oktatásban részt vevõ

tanuló középiskola,

szakiskola végéig bármely

viszonylatú utazásra

3. § (1) bekezdés

b) pont

ba) alpont 1. és

3. alpontja

50% – az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény

18. nappali és esti képzés

munkarendje szerint

felsõoktatásban

tanulmányokat folytató

hallgató intézmény–lakhely

közötti utazásra

3. § (1) bekezdés

b) pont

bc) alpont 1. és

2. alpontja

50% 90% az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény

19. nappali és esti tagozatos

felsõoktatásban tanuló

bármely viszonylatban

3. § (1) bekezdés

b) pont

bc) alpont

2. alpontja

50% – az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény
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20. levelezõ oktatás

munkarendje szerint folyó

oktatásban a középiskola

végéig a tanuló,

a felsõoktatásban

tanulmányokat folytató

hallgató, továbbá az iskola,

intézmény és lakóhely

közötti viszonylatban

3. § (1) bekezdés

b) pont bb) és

bd) alpontja

50% – –

21. a Szátv. hatálya alá tartozó,

valamint a szabad mozgás

és tartózkodás jogával

rendelkezõ nappali oktatás

munkarendje és esti oktatás

munkarendje szerint folyó

oktatásában részt vevõ

tanuló, hallgató

3. § (1) bekezdés

c) és h) pontja

50% – az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény

22. sajátos nevelési igényû

gyermekek, tanulók

intézmény tanulója és

legfeljebb 2 kísérõje

3. § (1) bekezdés

d) pontja

90% – –

23. szociális intézményben

bentlakó vagy bejáró

gondozott

3. § (1) bekezdés

e) pontja

90% – –

24. szociális intézményben

bentlakó gondozott

látogatója

3. § (1) bekezdés

f) pontja

90%

25. az elõzõ pontban megjelölt

személyek legfeljebb két

kísérõje

3. §

(2) bekezdése

90% –

26. 18. éves korig a képzésben

részt vevõ álláskeresõ

a lakóhely és a képzés helye

között

3. § (1) bekezdés

g) pontja

90% –

27. Ellátottak utazási utalványával igénybe vehetõ utazási kedvezmények

28. ellátottak utazási utalványa

alapján (évente

16 alkalommal), vagy

4. §

(1) bekezdése

50% –

29. a 28. pont szerinti

2 kedvezményes utazási

lehetõség összevonásával

4. §

(2) bekezdése

90% – az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény

30. ellátottak utazási utalványa

alapján évente további

2 alkalommal

4. §

(3) bekezdése

90% –

31. Állást keresõ személyek utazási kedvezménye

32. álláskeresõ támogatott

képzés helye és lakhelye

között

5. § a) pontja 90% – –

33. az a személy, aki a helyi

önkormányzat által

rendszeresen folyósított

szociális segélyben részesül,

ha munkaviszonyban nem

áll

5. § b) pontja – – az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény
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34. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérõ, a menedékeskénti elismerését kérõ személyek,

valamint a menekültek és a menedékesek utazási kedvezményei

35. tartózkodási engedéllyel,

valamint a Bevándorlási és

Állampolgársági Hivatal

által kiállított igazolással

rendelkezõ, menekültkénti

vagy oltalmazottkénti

elismerését kérõ, valamint

a menedékeskénti

elismerését kérõ személy

6. § a) pontja 100% – –

36. a Bevándorlási és

Állampolgársági Hivatal

által kiállított igazolással

rendelkezõ menekült és

menedékes

6. § b) pontja 100% – –

37. Alkalmazásban állók utazási kedvezményei

38. költségvetési szerv

foglalkoztatottja (évente

12 alkalommal menettérti

utazásra)

7. § (1) bekezdés

a) pontja

50% – –

39. egyházi intézmények,

a társadalmi szervezetek,

továbbá az alapítványok

dolgozója (évente

12 alkalommal menettérti

utazásra)

7. § (1) bekezdés

b) pontja

50% – –

40. Fogyatékos személyek utazási kedvezménye

41. vak személy 8. § (1) bekezdés

a) pontja

90% 90% 100%

42. hallássérült személy 8. § (1) bekezdés

b) pontja

90% 90% 100%

43. a magasabb összegû

családi pótlékban részesülõ

gyermek, valamint az

1998. évi XXVI. törvény

szerint súlyosan fogyatékos

személy

8. § (1) bekezdés

c) és d) pontja

90% 90% 100%

44. a magasabb összegû

családi pótlékban részesülõ

gyermek, valamint az

1998. évi XXVI. törvény

szerinti súlyosan fogyatékos

személy, a vak személy és

hallássérült személy 1 fõ

kísérõje

8. § (1) bekezdés

e) pontja

90% – 100%

45. hadirokkant és hadiözvegy 8. § (1) bekezdés

f) pontja

100% – 100%

46. hadirokkant kísérõje 8. § (1) bekezdés

g) pontja

100% – 100%

47. legalább 75%-os rokkant

hadirokkant családtagja

8. § (1) bekezdés

h) pontja

50% – 100%

48. rokkantsági járadékos 8. § (1) bekezdés

i) pontja

– – az Szr. 1. mellékletében

meghatározott mértékû

kedvezmény

49. Csoportos utazási kedvezmények

50. a legalább 10 fõbõl álló

óvodás csoport tagja és

10 gyermekenként 3 fõ

kísérõ

9. § (1) bekezdés

a) pontja

90% – –
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51. a 10 éven aluli gyermekek

– legalább 6 gyermekbõl

álló – csoportja együttes

utazása esetén a velük

utazó 2 kísérõ

9. § (1) bekezdés

b) pontja

50% – –

52. a nappali oktatás

munkarendje szerint folyó

oktatásban részt vevõ

diákok csoportos utazása

esetén 10 fõ diákonként

legfeljebb egy fõ kísérõ

9. § (1) bekezdés

c) pontja

50% – –

53. a gyermekotthonban nevelt

gyermekek legalább 3 fõs

csoportja és az õket kísérõ

2 nevelõ

9. § (1) bekezdés

d) pontja

90% – –

54. a Szátv. 8. § (3) bekezdés

b) pontjában

meghatározott, valamint

a szabad mozgás és

tartózkodás jogával

rendelkezõ 18 éven aluli

személyek legalább tíz

fõbõl álló csoportja és

a velük utazó két

18. életévét betöltött

kísérõje (évente

1 alkalommal menettérti

utazásra)

9. § (1) bekezdés

e) pontja

90% – –

55. a szülõ (szülõk) és a vele

(velük) együtt utazó

legalább 3 gyermekük

9. § (1) bekezdés

f) pontja

90% – –

”

A Kormány 132/2012. (VI. 28.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
eltérõ szöveggel történõ hatálybalépésérõl

A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás

lefolytatása nélkül – legfeljebb 2012. július 31-ig meghosszabbítható, illetve megújítható, ha a munkáltató

a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”
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2. § Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás lefolytatása nélkül –

legfeljebb 2012. július 31-ig meghosszabbítható, illetve megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt

kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § Az R. a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás

megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 3. § (4) bekezdésétõl, illetve 4. §

(6) bekezdésétõl eltérõen a védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének, illetve

a rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását 2012. július hónapra vonatkozóan 2012. július 10-ig

lehet kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter bírálja el. A támogatást

– a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszterrel megkötött hatósági keretszerzõdésben, valamint

a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – utólag kell folyósítani.”

2. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó

rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

eltérõ szöveggel történõ hatálybalépése

4. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. §-a a következõ (9)–(12) bekezdéssel

kiegészülve lép hatályba:

„(9) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokat a rehabilitációs szakigazgatási szervek számára e rendeletben

meghatározott, 2012. július 1-jét megelõzõen a Hivatal regionális igazgatóságainak kirendeltségei által ellátott

feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.

(10) Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét a számára a 15. § (2) bekezdésében

meghatározott, 2012. július 1-jét megelõzõen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ellátott feladat- és hatáskörök,

valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.

(11) Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét a számára e rendeletben

meghatározott, 2012. július 1-jét megelõzõen a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által ellátott

feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó kormányzati szolgálati jogviszonyok tekintetében

jogutódnak kell tekinteni.

(12) A Hivatalt a számára az 1. § b) pontjában meghatározott, 2012. július 1-jét megelõzõen az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó

jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az új munka törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos
módosításáról
(részleges közlés)

A Kormány

a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

h) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés b) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

9. A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

9. § A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe

az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,

b) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész helyébe

az „a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény”,

c) 17. § nyitó szövegrészében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 98. §-a szerinti igazolást”

szövegrész helyébe a „munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban elõírt igazolást”

szöveg lép.

13. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

13. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „– a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

21. §-ának (5) bekezdése szerint –” szövegrész helyébe az „– a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 270. §

(2) bekezdés b) pontja szerint –” szöveg lép.

22. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1. napján lép hatályba és ez a rendelet 2013. január

2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1200/2012. (VI. 18.) Korm. határozata
az egyes szociális intézmények mûködési fedezetének biztosítása érdekében szükséges
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Pest

Megyei Intézményfenntartó Központ által átvett szociális intézmények mûködtetése érdekében 82,5 millió forint

1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,

8. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények cím, 2. Megyei

intézményfenntartó szervek, átvett intézmények alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások
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Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális

célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcímcsoport terhére.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1200/2012. (VI. 18.) Korm. határozathoz
1
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

331273 2 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
1 Működési költségvetés

1 32,4 55,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,0 13,7
3 Dologi kiadások 42,1 72,1

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezetei kezelésű előirányzatok

19 Szociális célú humánszolgáltatások
244201 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -82,5 -141,4

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

331273 2 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 82,5 141,4
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezetei kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások

244201 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása -82,5 -141,4

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos 82,5 - 11,7 35,4 35,4
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Személyi juttatások

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány



Az Alkotmánybíróság 31/2012. (VI. 29.) AB határozata
a családok védelmérõl szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. § hatálybalépésének felfüggesztésérõl

Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány

alapján indult eljárásban, ideiglenes intézkedés tárgyában – dr. Pokol Béla és dr. Szívós Mária alkotmánybírók

különvéleményével – meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság a családok védelmérõl szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. §-ának 2012. július elsejei hatálybalépését

felfüggeszti.

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: ha a felfüggesztõ döntés hatályát vesztené, a családok védelmérõl szóló 2011. évi

CCXI. törvény 8. §-a hatálybalépésének idõpontja – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 61. §

(4) bekezdése alapján – 2013. június 29.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. Az alapvetõ jogok biztosa az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 24. §

(2) bekezdése alapján kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg és az Abtv. 41. § (1) bekezdésében

biztosított jogkörében semmisítse meg a családok védelmérõl szóló 2011. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Csvt.)

7. §-át, mivel az ellentétes az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében, az Alaptörvény II. cikkében (emberi méltósághoz

való jog), az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében (egyenlõ bánásmód követelménye), valamint az Alaptörvény

VI. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal.

Kérte a Csvt. 8. §-ának vizsgálatát is, mert az ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében (jogállamiság elve)

foglaltakkal.

Indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 32. § (1) bekezdésében és 42. § (1) bekezdésében biztosított

jogkörében mondja ki, hogy a Csvt. 7. §-a nemzetközi szerzõdésbe ütközik, mivel ellentétes az 1993. évi

XXXI. törvényben kihirdetett, az emberi jogok és az alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló, Rómában,

1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 8. cikkében foglaltakkal.

Indítványozta az Abtv. 61. § (2) bekezdésére hivatkozással, hogy az Alkotmánybíróság a már kihirdetett és 2012.

július 1-jén hatályba lépõ Csvt. 7. és 8. §-ának hatálybalépését az indítvány elbírálásáig függessze fel, mivel az

érintettek alapvetõ jogainak védelme és a jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében azonnali

intézkedésre van szükség.

2.1. Az indítványozó szerint a Csvt. a családi jogállás keletkezésével kapcsolatban a 7. § (1) és (2) bekezdésében rögzíti

a család fogalmát. Az (1) bekezdés szerint „a család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét

megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nõ házassága vagy egyenesági rokoni

kapcsolat, vagy a családba fogadó gyámság”. A (2) bekezdés kimondja, hogy az „egyenesági rokoni kapcsolat

leszármazással vagy örökbefogadással jön létre”.

A Csvt. értelmében a család alapja a társkapcsolatok körébõl kizárólag egy férfi és egy nõ házassága lehet.

Az Alaptörvény L) cikk értelmében a házasság intézménye a férfi és nõ között, önkéntes elhatározáson alapuló

életközösség esetén választható megoldás. A jogilag is elismert társkapcsolatoknak azonban jelenleg számos egyéb

formája is megkülönböztethetõ. Különnemû párok a) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény

(a továbbiakban: Ptk.) szerinti tényleges, ún. de facto élettársi kapcsolatban élhetnek; b) a bizonyítás megkönnyítése

végett – döntésüktõl függõen – kérhetik az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való bejegyzésüket;

c) választhatják a házasságot. Az azonos nemû párok is a) élhetnek de facto élettársi kapcsolatban; b) kérhetik

az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való bejegyzésüket; vagy c) választhatják a 2009. évi XXIX. törvényben

szabályozott bejegyzett élettársi kapcsolatot. Az indítvány szerint így a Csvt. 7. §-a a bejegyzett élettársi közösséget

„választó” személyeket szexuális irányultságuk alapján különbözteti meg az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében

biztosított, magán- és családi életükhöz való joguk tekintetében.
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Az alapvetõ jogok biztosa utalt arra is, hogy ez a szabályozás ellentétes az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése

szerinti diszkrimináció tilalmával.

A család fogalmának restriktív használata az alapvetõ jogok biztosa szerint sérti az Alaptörvény VI. cikk

(1) bekezdésében biztosított magán- és családi élethez való jogot, és ellentétes az Emberi Jogok és Alapvetõ

Szabadságok Európai Egyezményének 8. cikkével is.

2.2. Az indítvány szerint Csvt. 8. § (1) bekezdése elõírja, hogy „végintézkedés hiányában történõ öröklés (a továbbiakban:

törvényes öröklés) esetében öröklésre elsõsorban törvényben meghatározott rokonsági fokig az egymással

egyenesági vagy oldalági rokonságban, illetve az örökbefogadási kapcsolatban állók és a házastárs jogosult.” A Csvt.

8. § (2) bekezdése alapján pedig „az állam és más személyek törvényes öröklésének csak az (1) bekezdésben említett

személyek hiányában lehet helye”. A (3) bekezdés úgy szól, hogy „az örökhagyó házastársát pedig külön törvényben

szabályozottak szerint özvegyi jog illeti meg”. A Csvt. 8. § (4) bekezdése végül rögzíti, hogy „kötelesrész illeti meg az

örökhagyó leszármazóját, házastársát, továbbá szülõjét, ha az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse

vagy végintézkedés hiányában az lenne. A kötelesrész mértékét, alapját, számítását, kiadását, továbbá a kötelesrészbõl

való kitagadás részletes szabályait külön törvény tartalmazza.”

Az öröklésre, ezen belül a törvényes öröklés rendjére vonatkozó alapvetõ szabályokat a Ptk. III. cím LII. fejezete

tartalmazza. A Ptk. 607. § (1) bekezdése alapján törvényes örökös elsõsorban az örökhagyó gyermeke, a 607. §

(4) bekezdése ugyanakkor elõírja, hogy ha leszármazó nincs, a házastárs vagy a bejegyzett élettárs örököl. A Ptk. tehát

lehetõvé teszi, hogy végrendelkezés hiányában az azonos nemû párok esetében – figyelemmel arra, hogy esetükben

nincs lehetõség házasságkötésre – a bejegyzett élettárs örököljön élettársa után. Az alapvetõ jogok biztosa szerint

a szabályozás összhangban van az alkotmánybírósági gyakorlatban, elsõsorban a 32/2010. (III. 25.) AB határozatban

(ABH 2010, 194.) és a 154/2008. (XII.17.) AB határozatban (ABH 2008, 1203) lefektetett elvekkel. Az indítványozó szerint

eleve nem világos, hogy a családvédelmi törvény mindezzel párhuzamosan miért tartalmaz a törvényes öröklésre

vonatkozó párhuzamos keretszabályokat, alkotmányossági szempontból ugyanakkor egyértelmûen aggályos, hogy

a Csvt. 8. §-a nincs összhangban a Ptk. 607. §-ával, ugyanis említést sem tesz a bejegyzett élettársak – leszármazó

hiányában történõ – törvényes öröklési lehetõségérõl.

II. 1. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy a jogszabály hatálybalépésének felfüggesztését lehet-e önálló

indítványban kezdeményezni, vagyis errõl az Alkotmánybíróságnak minden esetben külön, formális döntést kell-e

hoznia, vagy az erre irányuló javaslat csak figyelemfelhívás.

A felfüggesztésnek akkor van helye, ha az Alkotmánybíróság a „vizsgálata során” valószínûsíti alaptörvény-ellenesség

fennállását. Vagyis nem az indítványozásra egyébként jogosultnak, hanem az Alkotmánybíróságnak van joga észlelni,

hogy az alaptörvény-ellenesség valószínû.

Az Alkotmánybíróság ezt a „vizsgálata során” észleli. Ez feltételezi azt, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálódása

az alaptörvény-ellenesség megállapítását illetõen már folyamatban van, az érdemi döntés elõkészítése

megkezdõdött, vagyis az indítvány érdemi eljárás lefolytatására alkalmas.

Utólagos absztrakt normakontroll eljárásban (Abtv. 24. §) minderre figyelemmel nem lehet önálló, és külön elbírálásra

váró indítványnak tekinteni az indítványozásra jogosultnak azt a javaslatát, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabály

hatálybalépését függessze fel. Az indítvány e része javaslat, amely megkönnyítheti az Alkotmánybíróság észlelését, de

formális döntést errõl – ha az Alkotmánybíróság nem ért vele egyet – az Abtv. értelmében nem kell hozni.

Másrészt az Alkotmánybíróság erre irányuló indítványozói javaslat nélkül is, hivatalból észlelheti, ha felfüggesztésnek

helye van.

2. Az Abtv. 61. § (2) bekezdése alapján, „ha az Alkotmánybíróság a 24. §-ban meghatározott hatáskörében (utólagos

normakontroll eljárásban) kihirdetett, de hatályba még nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés vizsgálata

során az alaptörvény-ellenesség fennállását valószínûsíti, kivételesen felfüggesztheti az indítványban megjelölt

jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépését, ha súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése,

az Alaptörvény vagy a jogbiztonság védelme érdekében azonnali intézkedésre van szükség”.
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A felfüggesztés számos feltétel egyidejû teljesülése esetén lehetséges. Csak hatályba nem lépett jogszabály

hatályabalépését lehet felfüggeszteni. A felfüggesztés kivételes lehet. Feltétel, hogy a felfüggesztésre „súlyos és

helyrehozhatatlan” következmény elkerülése érdekében kerülhet sor, ezek együttes feltételek. Ha a hatálybalépésnek

nincs közvetlen következménye, vagy az nem súlyos, vagy súlyos, de nem helyrehozhatatlan, vagy helyrehozhatatlan,

de nem súlyos – nincs helye felfüggesztésnek. Feltétel, hogy a következmény összességében hátrányos lenne. Feltétel

annak valószínûsítése is, hogy ezt a következményt a hatályabalépés önmagában vagy kényszerû jogalkalmazói

lépések révén, belátható idõn belül okozná.

Feltétel, hogy a felfüggesztési intézkedésnek az Alaptörvény védelmét kell szolgálnia, vagy a jogbiztonság védelme

érdekében kell történnie; önmagában nemzetközi szerzõdés feltételezett sérelmére hivatkozva nincs helye

felfüggesztésnek.

Az Abtv. értelmében „jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés” felfüggesztésének lehet helye. Vagyis

az Alkotmánybíróság meghatározhatja, hogy valamely jogszabály egészének, vagy csak bizonyos részeinek

a hatálybalépését függeszti fel.

Az Alkotmánybíróság külön vizsgálta, hogy a Csvt. 7. és 8. §-a tekintetében a feltételek fennállnak-e. Arra

a következtetésre jutott, hogy a fenti feltételek a Csjt. 8. §-ával összefüggésben teljesültek.

2.1. A Csvt. 8. §-a öröklési jogi szabályokról szól. Mind a négy bekezdése utal a házastárs jogaira.

Az öröklésre, ezen belül a törvényes öröklés rendjére vonatkozó alapvetõ szabályokat a Ptk. III. cím LII. fejezete

tartalmazza. A Ptk. 607. § (1) bekezdése alapján törvényes örökös elsõsorban az örökhagyó gyermeke, a 607. §

(4) bekezdése ugyanakkor elõírja, hogy ha leszármazó nincs, a házastárs vagy a bejegyzett élettárs örököl.

A Ptk. tehát lehetõvé teszi, hogy végrendelkezés hiányában az azonos nemû párok esetében – figyelemmel arra, hogy

esetükben nincs lehetõség házasságkötésre – a bejegyzett élettárs örököljön élettársa után. A szabályozás

összhangban van a korábbiakban már említett alkotmánybírósági gyakorlat, elsõsorban 32/2010. (III. 25.)

AB határozatban (ABH 2010, 194.) és a 154/2008. (XII.17.) AB határozatban (ABH 2008, 1203) lefektetett elvekkel.

Alkotmányossági szempontból aggályos, hogy a Csvt. 8. §-a nincs összhangban a Ptk. 607. §-ával, mert nem tesz

említést a bejegyzett élettársak – leszármazó hiányában történõ – törvényes öröklési lehetõségérõl.

Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése alapján Magyarország független, demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság

gyakorlata alapján ennek a jogállami minõségnek nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam

– s elsõsorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes

jogszabályok is világosak, egyértelmûek, mûködésüket tekintve kiszámíthatóak és elõreláthatóak legyenek a norma

címzettjei számára. A jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelmûségét követeli meg, de az egyes

jogintézmények mûködésének kiszámíthatóságát [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65–66.]. Habár törvényi

rendelkezések összeütközése miatt önmagában alaptörvény-ellenesség nem állapítható meg, ha a szabályozás

ellentmondása jogszabály-értelmezéssel nem oldható fel, és ez anyagi alkotmányellenességhez vezet, vagy

a normaszövegek értelmezhetetlensége konkrét alapjogi sérelmet okoz, akkor törvényi rendelkezések kollíziója miatt

is alaptörvény-ellenesség állapítható meg [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH 1991, 175, 176–177.].

A Csvt. 8. §-ának vizsgálata során az alaptörvény-ellenesség fennállása valószínûsíthetõ az Alaptörvény B) cikk

(1) bekezdésében rögzített jogállamiság elve és a belõle levezethetõ jogbiztonság követelménye alapján. A törvényes

öröklés vonatkozásában a Ptk. és a Csvt. között nincs összhang. A Ptk. öröklési rendje szerint a bejegyzett élettárs

egyértelmûen a házastárssal azonos szinten örököl, a Csvt. normaszövege ezzel ellentétben komoly bizonytalanságot

okoz, mert „elsõsorban” a rokonok és a házastárs öröklésére utal. Elõfordulhat például az a helyzet, hogy – leszármazó

hiányában – a Ptk. alapján a bejegyzett élettársi kapcsolatban élõ örökhagyó élettársa, míg a Csvt. alapján

az örökhagyó testvére a törvényes örökös. A jogalkalmazói gyakorlatban ez jogértelmezéssel feloldhatatlan

bizonytalanságot okozhat, ezért az Alkotmánybíróság a Csvt. 8. §-a hatálybalépését felfüggesztette.
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A felfüggesztésrõl szóló határozatnak rendelkeznie kell arról is, hogy ha a felfüggesztõ döntés hatályát vesztené, akkor

a Csvt. 8. §-a mikor lép hatályba. Az Alkotmánybíróság erre az esetre – az Abtv. 61. § (4) bekezdése alapján –

meghatározta, hogy a Csvt. 8. §-a hatálybalépésének idõpontja 2013. június 29.

Budapest, 2012. június 26.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,

elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye

Nem értek egyet a családok védelmérõl szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. §. hatályba lépésének felfüggesztésével,

melyet a többségi határozat rendelkezõ része tartalmaz.

Ezt a döntést már formai okokból sem lehet elfogadni. E kivételes rendelkezésre ugyanis az Alkotmánybíróság csak

a beadott indítvány vizsgálata során juthat, de a vizsgálatot megelõzõen – ahogy a jelen esetben történt – nincs erre

mód az Abtv. 61. § (2) bekezdése értelmében. Az indokolás II. részének 1) pontja helyesen érvel, hogy ezen intézkedés

alkalmazása vonatozásában az alapjogi biztos nem is rendelkezik javaslati joggal, és az Alkotmánybíróság is csak

a vizsgálat során felvetõdõ súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány bekövetkeztének észlelése esetén

folyamodhat ehhez. E helyes érvelés után azonban a többségi határozat nem visszautasítja a jogosulatlan indítvány

e részét, hanem csak a formális döntés hozatal kötelezettségének hiányát konstatálja ebben a tekintetben. Ezzel

a megoldással az Alkotmánybíróság ténylegesen precedenst teremt ahhoz, hogy a jövõben is túllépjen az alapjogi

biztos a felhatalmazásán, és most már e határozatra hivatkozva is vindikálja magának a felfüggesztéshez a javaslati

jogot. Ez a számára történõ hatáskörbõvítés a felfüggesztés elõfeltételét sérti, mert ezzel a vizsgálat elkezdése elõtt

az összefüggések tényleges feltárása és a súlyos és elháríthatatlan károk vagy hátrányok független mérlegelése esik el

az Alkotmánybíróság részérõl. A jelen esetben ez is hozzájárult ahhoz, hogy – mint a következõkben látható lesz –

a többségi határozat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek mélyreható elemzése és a vonatkozó polgári jogi

szabályok megfelelõ mélységû vizsgálata elõtt adott helyt az alapjogi biztos felfüggesztési kérelmének.

Az Alaptörvény L) cikke nyilvánvalóvá teszi, hogy – a korábbi Alkotmánnyal szemben – az alkotmányozó hatalom

a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját helyezte alaptörvényi védelem alá, és ez a jogilag elismert tartós

párkapcsolatok közül csak a gyerekek nemzésére alkalmas kapcsolatokat emelte ebbe a formába. A bejegyzett

élettársi kapcsolat, mely az egynemûek közötti tartós párkapcsolat jogi formáját jelenti, ebbe a megfogalmazásba nem

fér bele. Ez az alkotmányozó döntése volt, melyhez az Alkotmánybíróságnak és minden más magyar állami szervnek
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alkalmazkodnia kell. Ám ebbõl nem következik, hogy a családnak nem, de tartós párkapcsolatnak jogilag elismert

bejegyzett élettársak között a törvényes öröklés rendje ne lenne megoldott.

A ma hatályos Polgári Törvénykönyv 607. §. (4) bekezdése rögzíti: „Ha leszármazó nincs, a házastárs vagy a bejegyzett

élettárs örököl.” Az, hogy a most vitatott családvédelmi rendelkezésben csak a házastárs kifejezés szerepel, a bírói

jogalkalmazás értelmezési munkája felé jelent majd feladatot, hogy összhangba hozza ezt a törvényhelyet az öröklés

rend alapvetõ kódexének vonatkozó szabályával. Ilyen jogértelmezési munka azonban, mely komolyabb esetekben

a legfelsõ ítélkezési fórum jogegységi határozatával vagy egy irányban kialakított állandó bírói gyakorlattal

rendezhetõ, nagy tömegben fordul elõ a polgári jogi ítélkezésben éppúgy, mint a jog többi részében. Ez az értelmezési

dilemma tehát nem teszi szükségessé, hogy az Alkotmánybíróság beavatkozzon, és már hatályba lépés elõtt

felfüggessze a vitatott törvényi rendelkezést. Annál is kevésbé, mert az évek óta elõkészítés alatt álló és most már

a végsõ fázisba már eljutott új Ptk. a vonatkozó rendelkezésében egyértelmûen megoldja a helyzetet: a házastársi és

az bejegyzett élettársi kapcsolatot egy általános szabállyal egymással helyettesíthetõ kifejezéssé teszi: „7:64. §.

Az örökhagyó bejegyzett élettársa törvény szerint úgy örököl, mint az örökhagyó házastársa, és a törvényes öröklés

házastársra vonatkozó szabályait megfelelõen kell alkalmazni az örökhagyó bejegyzett élettársára”. (Hetedik könyv

7:64. §-t (Bejegyzett élettárs öröklése).

A fenti elemzések azt mutatják, hogy a rendes bírósági ítélkezés és a törvényi rendelkezéseket konkretizáló állandó

bírói gyakorlatok kialakult rendje meg tudja oldani az alapjogi biztos által vitatott rendelkezések értelmezési

dilemmáit, így csak egyfajta alkotmánybírósági aktivizmus vihette el a különvéleményemben elutasított többségi

határozatot a felfüggesztési döntés meghozatalára.

Budapest, 2012. június 27.

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

A különvéleményhez csatlakozom.

Budapest, 2012. június 27.

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: II/3012-5/2012.
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K Ö Z L E M É N Y E K

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
k ö z l e m é n y e

a szociális szakvizsgához és a szociális szakvizsga elnöki névjegyzékbe való felvételhez kapcsolódó
aktuális információkról

I. Pályázati felhívás a szociális szakvizsga-elnöki névjegyzékbe való felvételre

A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális alap- és szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12/A. §-ának (1) bekezdése alapján a szociális alap- és szakvizsgaelnöki feladatokat csak

témacsoportonként összeállított szociális szakvizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvett személyek láthatják

el, ezért a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NCSSZI) pályázatot ír ki a névjegyzékbe való felvételre.

A Rendelet 12/A. §-ának (2) bekezdése alapján a névjegyzékbe az vehetõ fel, aki

– az adott témacsoport vonatkozásában legalább ötéves gyakorlattal rendelkezõ egyetemi vagy fõiskolai oktató (az oktatói,

illetve szakmai gyakorlat ötéves idõtartamának a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõ idõszakban kell lennie), vagy

– az adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal és szociális vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

Pályázatot az 1. számú mellékletben szereplõ pályázati adatlapon (Pályázati adatlap a szociális szakvizsga-elnöki névjegyzékbe

történõ felvételhez) egy példányban minden év szeptember hónap 15. napjáig lehet benyújtani az NCSSZI címére

(1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.). A határidõt követõen beérkezett pályázat a következõ évben kerül elbírálásra.

A névjegyzékben szereplõ elnökök kötelesek az NCSSZI által szervezett felkészítõn részt venni.

A szakvizsgaelnöki névjegyzék témacsoportjai:

– szociális alapvizsga,

– családvédelem, családgondozás,

– gyermekjóléti alapellátás,

– gyermekvédelmi szakellátás,

– idõsek szociális ellátása,

– pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása,

– fogyatékosok szociális ellátása,

– hajléktalan-ellátás.

A pályázati adatlapon csak egy témacsoport jelölhetõ meg, így ha a pályázó több témacsoportban kéri a névjegyzékbe való

felvételét, akkor témacsoportonként külön-külön kell pályázatot benyújtani és a bírálati díjat befizetni.

Bírálati díj: 6 900 Ft (a közalkalmazottakra vonatkozó „A” fizetési osztály 1. fokozata szerinti illetmény havi összegének, azaz

69 000 Ft-nak a 10%-a). A jogszabály elõírásának megfelelõen a pályázat benyújtásakor kötelezõen csatolni kell a bírálati díj

befizetését igazoló bizonylat másolatát!

A bírálati díj esetében a befizetés megjegyzés rovatában minden esetben kérjük feltüntetni a pályázó szakvizsga elnök

nevét.

NCSSZI számlaszám: MÁK 10032000-00283841-00000000

A pályázati adatlaphoz az alábbiakat kell csatolni:

– szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a megjelölt témacsoporttal kapcsolatos oktatói, szakmai tevékenységet,

– oktatói, illetve szakmai gyakorlat legalább öt éves idõtartamának igazolása, igazolásai (a pályázat benyújtását közvetlenül

megelõzõ öt éves idõtartamot kell, hogy igazoljon!),

– a felsõfokú végzettség, szakképesítés, valamint a szakvizsga tényét igazoló oklevél másolata,

– a pályázat 2. számú mellékletében szereplõ Nyilatkozat,

– a pályázat benyújtásakor kötelezõen csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

A pályázat mérlegelés nélkül elutasítandó, ha a pályázó

– a pályázati adatlapot hiányosan töltötte ki,

– nem csatolta az elõírt dokumentumokat,

– a bírálati díj befizetését nem igazolta,

– nem felel meg a pályázatban kiírt feltételeknek,

– a pályázatot határidõ után nyújtotta be.
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Az NCSSZI a pályázatok elbírálásáról és a névjegyzékbe történõ felvételrõl minden év október 30. napjáig dönt, majd ezt

követõen közzéteszi az Emberi Erõforrások Minisztériuma hivatalos lapjában. A névjegyzékben szereplõ személy öt évig jogosult a

szociális szakvizsga-elnöki feladatok ellátására.

A névjegyzékben szereplõ személy adatai törlésre kerülnek, ha

– elhunyt,

– a törlést – írásban – maga kéri,

– a névjegyzékbe történõ felvételét követõ öt év elteltével az ismételt felvételét nem kéri, vagy ez irányú kérelmét elutasítják,

– öt év alatt egyszer sem vett részt a vizsgaelnökök részére szervezett felkészítõn,

– öt év alatt háromszor nem tett eleget a vizsgaelnöki felkérésnek.

II. A 2013. évi szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos díjak

Az NCSSZI a Rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján közzéteszi a 2013. évre érvényes szociális alap- és

szakvizsgadíjakat, a vizsgáztatói díjakat, valamint a szociális alap- és szakvizsga jelentkezési lapokat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2013. évi szociális alap- és szakvizsgára 2012. szeptember 1-jéig lehet jelentkezni, a

közlemény 3., illetve 4. számú mellékletében található jelentkezési lapokon!

A 2013. évre vonatkozó szociális alap- és szakvizsgadíjak:

Díjak jogcíme Összeg (Ft)

Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam 107 000–117 000

Szociális alapvizsga 26 500

Szociális szakvizsga 53 000

Pótvizsga 26 500

Szóbeli pótvizsga 13 250

A 2013. évre vonatkozó vizsgáztatói díjak:

Díjak jogcíme Összeg (Ft)

Vizsgabizottság elnöke 69 500

Vizsgabizottsági tag 53 000

III. A vizsgajoggal rendelkezõ intézmények

Az NCSSZI a Rendelet 13. §-ának (6) bekezdése alapján közzéteszi a szociális szakvizsgáztatási joggal rendelkezõ intézményeket.

Szociális alap- és szakvizsgáztatási joggal rendelkezõ intézmények:

1. SZV 1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Szociális és Társadalomtudományi Intézet

Szociális Szakvizsga,

Szak- és Továbbképzési Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.

09-0293-05 Dr. Horváth László

(dr.horvathlaszlo@freemail.hu,

(horvath.laszlo@foh.unideb.hu)

T.: (42) 598-234,

fax: (42) 408-656

Kótisné Plajner Mónika

(plajnermonika@freemail.hu

2016. 05. 31-ig

2. SZV 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

07-0350-02 Szécsi Judit

(szecsijudit@vivamail.hu)

T.: 372-2500, fax: 372-2912

Mobil: (70) 282-3683

2016. 05. 31-ig

3. SZV 4. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

01-0073-04 Fanczal Gábor

(gabor.fanczal@ncsszi.hu)

T.: 237-6700

2016. 05. 31-ig
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4. SZV 8. Pécsi Tudományegyetem

Egészségtudományi Kar

Egészségtudományi Intézet

Szociális Munka Tanszék

9700 Szombathely, Jókai u. 14.

03-0004-02 Dr. Takács Magdolna

(magdolna.takacs@etk.pte.hu)

Horváth Izidorné

(izidorne.horvath@etk.pte.hu)

T.: (94)311-170, fax: (94) 316-820

Mobil: 20/545-2213

2016. 05. 31-ig

5. SZV 9. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula

Fõiskolai Kar Szociális Munka

és Szociálpolitikai Intézete

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

03-0004-02 Tolácziné Varga Zsuzsanna

(tolaczizsuzsa@igyfk.pte.hu)

T.: (74) 528-300

Dr. Nagy Janka Teodóra

(jankateodora@freemail.hu)

2017. 05. 31-ig

6. SZV 11. Szegedi Tudományegyetem

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

6726 Szeged, Bal fasor 39–45.

06-0019-03 Igazné dr. Prónai Borbála

(probo@etszk.u-szeged.hu)

T.: (62) 545-150 Horváth Sára

(horvathsara@etszk.u-szeged.hu)

T.: (62) 545-125

Mobil: (30) 421-1642

2016. 05. 31-ig

7. SZV 13. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Vitéz János Kar

2500 Esztergom, Májer I. u. 1–3.

11-0132-04 Tordainé Vida Katalin

(tordaivkatalin@gmail.com)

T/fax: (33) 413-699/114,

(33) 413-493

Mobil: (20) 443-6206

Dr. Hambachné

Kaszner Zsuzsanna

(kaszner.zsuzsa@vjk.ppke.hu)

T/fax: (33) 413-699/142,

(33) 413-493

2017. 05. 31-ig

8. SZV 14. Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola

Szociális Munka Szak

1086 Budapest, Dankó u. 11.

07-0331-03 Nemes Judit

(junemes@freemail.hu)

Mobil: 70/335-2625 Langa Judit

(langajudit@wjlf.hu)

T.: 210-5400/125,

fax: 210-5400/120

2016. 05. 31-ig

9. SZV 17. Debreceni Egyetem

Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar

Szociálpedagógiai Tanszék

4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.

05-0060-02 Dr Gortka-Rákó Erzsébet

(rakoe@freemail.hu)

Mobil: (30) 355-6817

2017. 05. 31-ig

10. SZV 20. Károli Gáspár Református Egyetem

Tanítóképzõ Fõiskolai Kar

Szociális Munka és Diakónia Intézet

2750 Nagykõrös, Hõsök tere 5.

00853-2008 Lukácsné Dákos Ibolya

(diakonia@fls.reftkn.hu)

(diakonia.kre@gmail.com)

T.: (53) 351-393

2014. 05. 31-ig

11. SZV 21. Szent István Egyetem

Egészségtudományi és Környezet-

Egészségügyi Intézet

5700 Gyula, Szent István u. 17–19.

13-0335-04 Dr. Szretykó György

(szretyko@atif.hu)

T.: (66) 561-620 Vetési Csilla

(vetesi.csilla@eki.szie.hu)

T.: (66) 561-620

2016. 05. 31-ig

12. SZV 6. Nyugat-magyarországi Egyetem

Apáczai Csere János Kar

9022 Gyõr, Liszt Ferenc utca 42.

08-0124-05 Dr. Soós Zsolt

(sooszs@citromail.hu)

Mobil: (30) 2001860

2017. 05. 31-ig

13. SZV 5. Nyíregyházi Fõiskola

Szociálpedagógia Tanszék

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

05-0078-02 Dr. Pornói Imre (pornoi@nyf.hu)

Mobil: (30) 410-4320

2017. 05. 31-ig

A Kodolányi János Fõiskola Társadalom és Médiatudományi Intézet vizsgajoga 2012. május 31-én lejárt.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociális- és Neveléstudományi Intézet vizsgajoga 2012. május

31-én lejárt.
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1. számú melléklet

Pályázati adatlap
a szociális szakvizsga-elnöki névjegyzékbe történõ felvételhez

1. A pályázó adatai:

Név (születési név): ...........................................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................... Szül. hely, idõ:..................................................................................................

Felsõfokú végzettsége, szakképesítése: ....................................................................................................................................................................................

Munkahely megnevezése, címe: ..................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Munkahelyi beosztás, vezetõi megbízás: .................................................................................................................................................................................

Értesítési címe (Weblapunkon és a Közlönyben megjelentetésre kerülõ): ..................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Elérhetõsége (telefon, fax, e-mail): ..............................................................................................................................................................................................

Számlázási címe: ................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Témacsoport megnevezése:

A(z) ......................................................................................................................... témacsoportban kérem felvételemet a szociális szakvizsga-elnöki

névjegyzékbe. (Csak egy témacsoportot lehet megjelölni!)

3. Pályázati feltételeket igazoló adatok:

3. 1. Felsõoktatásban szerzett oktatói gyakorlat:

Felsõoktatási intézmény neve: Oktatott tantárgy, tárgyak:
Oktatási tevékenység

idõtartama:
Oktatói alkalmazás: (fõállású,

külsõ óraadó stb.)

(A táblázat bõvíthetõ!)

Oktatói gyakorlat igazolása

Igazolom, hogy ............................................................................................................................. által feltüntetett felsõoktatási oktatói gyakorlata a

valóságnak megfelel.

Kelt: ......................................................., ....................... év ..................... hó ................. nap

P. H.

.......................................................................
a képzés vezetõje

Kelt: ......................................................., ....................... év ..................... hó ................. nap

.......................................................................
a pályázó aláírása
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3. 2. Szakmai gyakorlat és szociális, vagy közigazgatási szakvizsga:

Szakmai terület megnevezése: Munkahely megnevezése, munkakör: Alkalmazás idõtartama: (mettõl-meddig)

(A táblázat bõvíthetõ!)

Munkáltatói igazolás

................................................................................................................................................... munkáltatójaként igazolom, hogy a feltüntetett szakmai

gyakorlat a valóságnak megfelel.

Kelt: ......................................................., ....................... év ..................... hó ................. nap

P. H.

.......................................................................

a munkáltató aláírása

Szociális szakvizsga oklevél száma...................................................................................................

Közigazgatási szakvizsga oklevél száma: ......................................................................................

Kelt: ......................................................., ....................... év ..................... hó ................. nap

.......................................................................

a pályázó aláírása
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2. számú melléklet

Nyilatkozat

......................................................................................................................... anyja neve: .................................................................................................................

születési hely, idõ: ....................................................................... nyilatkozom, hogy

– felkérés alapján részt veszek a szociális alap- és szakvizsgáztatásban a felkérésben megjelölt idõpontban,

– részt veszek az NCSSZI által a vizsgabizottsági elnökök számára szervezett vizsgáztatói felkészítõn,

– megkeresés alapján oktatóként részt veszek az adott témacsoportból szervezett konzultáción,

– adataimban bekövetkezett változást közlöm az NCSSZI-vel.

Tudomásul veszem, hogy adataim a névjegyzékbõl törlésre kerülnek, ha

– a nyilvántartásba vételt követõ öt év elteltével nem kérem ismételten a felvételt, vagy kérelmemet elutasítják,

– a vizsgaelnöki felkérésnek öt év alatt három alkalommal nem teszek eleget,

– öt év alatt egyszer sem veszek részt a vizsgabizottsági elnökök részére szervezett felkészítõn.

Kelt: ......................................................., ....................... év ..................... hó ................. nap

.......................................................................
a pályázó aláírása
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3. számú melléklet

Jelentkezési lap
szociális alapvizsgára és szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamra

Név, születési név:..............................................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ:..............................................................................................................................................................................................................................

Mûködési nyilvántartási száma: ....................................................................................................................................................................................................

Munkahely megnevezése: ..............................................................................................................................................................................................................

Munkahely címe (telefon, e-mail):................................................................................................................................................................................................

Betöltött munkakör: ..........................................................................................................................................................................................................................

Levelezési, értesítési cím: ..............................................................................................................................................................................................................

Tel.: .............................................................. E-mail: ................................................................................

Szakvizsgára kötelezett: igen nem

Vállalja, hogy jelentkezését átirányítsák más vizsgajoggal rendelkezõ intézményhez abban az esetben, ha a választott intézmény az

adott idõszakban nem szervez szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot és alapvizsgát:

igen nem

Átirányítást vállalom az alábbi vizsgajoggal rendelkezõ intézmény(ek)be (intézményi kód):

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Az alapvizsga és a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam díjának majdani befizetésérõl a számlát az alábbi névre és címre kérem

kiállítani:

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Kelt: ......................................................., ....................... év ..................... hó ................. nap

.......................................................................
a jelentkezõ aláírása

M U N K Á L T A T Ó I I G A Z O L Á S

Mint a fent nevezett munkáltatója igazolom, hogy .................................................................................................................. dolgozónk ................ év

.............................................. hó ........................ naptól a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben elõírt képesítéshez kötött tevékenységet

végez.

A rendeletben szakvizsgára nem kötelezett jelentkezõ esetén a munkáltató

az alaptanfolyam díját átvállalja részben átvállalja nem vállalja át

az alapvizsga díját átvállalja részben átvállalja nem vállalja át

(A megfelelõ rész aláhúzandó!)

Kelt: ......................................................., ....................... év ..................... hó ................. nap

P. H.

.......................................................................
a munkáltató aláírása
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4. számú melléklet

Jelentkezési lap
szociális szakvizsgára

Név, születési név:..............................................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ:..............................................................................................................................................................................................................................

Mûködési nyilvántartási száma: ....................................................................................................................................................................................................

Munkahely megnevezése: ..............................................................................................................................................................................................................

Munkahely címe (telefon, e-mail):................................................................................................................................................................................................

Betöltött munkakör: ..........................................................................................................................................................................................................................

Levelezési, értesítési cím: ..............................................................................................................................................................................................................

Tel.: .............................................................. E-mail: ................................................................................

Szakvizsgára kötelezett: igen nem

Mentesül-e az alapvizsga letétele alól: igen nem

Vállalja, hogy jelentkezését átirányítsák más vizsgajoggal rendelkezõ intézményhez abban az esetben, ha a választott intézmény az

adott idõszakban és témacsoportban nem szervez szakvizsgát: igen nem

Átirányítást vállalom az alábbi vizsgajoggal rendelkezõ intézmény(ek)be (intézményi kód):

...................................................................................................................................................................................................................................................................

A szabadon választható témacsoportok közül az alábbira jelentkezik:

...................................................................................................................................................................................................................................................................

A szakvizsga és konzultáció díjának majdani befizetésérõl a számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Kelt: ......................................................., ....................... év ..................... hó ................. nap

.......................................................................
a jelentkezõ aláírása

M U N K Á L T A T Ó I I G A Z O L Á S

Mint a fent nevezett munkáltatója igazolom, hogy .............................................................................................................. dolgozónk ................... év

................................................ hó ................................ naptól a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben elõírt képesítéshez kötött tevékenységet,

illetve szociális alapvégzettségének megfelelõ munkát végez.

A rendeletben szakvizsgára nem kötelezett jelentkezõ esetén a munkáltató

a szakvizsga díját átvállalja részben átvállalja nem vállalja át

(A megfelelõ rész aláhúzandó!)

Kelt: ……………………….., ……… év ……………….. hó ….. nap

P. H.

.......................................................................
a munkáltató aláírása
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K ö z l e m é n y

az S.O.S. Krízis Alapítvány által fenntartott családok átmeneti otthonainak intézményi térítési díjairól

Az S.O.S. Krízis Alapítvány (1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 39.) által fenntartott családok átmeneti otthona intézmény

szakmai egységeiben a 2012. évi intézményi térítési díjak az alábbiak szerint kerültek megállapításra:

Intézmény
Térítési díj összege

Ft/fõ/nap Ft/fõ/hó

Perényi Zsigmond utcai szakmai egység 1 835 55 050

Bíró utcai szakmai egység 1 960 58 800

Külsõ „kivezetõ lakások” 1 885 56 550

K ö z l e m é n y

a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéért fizetendõ intézményi térítési díjakról

A Zala Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért

fizetendõ intézményi térítési díjak összege 2012. július 1. napjától a következõk szerint került megállapításra:

Az intézmény megnevezése, az ellátás formája
Térítési díj összege

Ft/fõ/nap Ft/fõ/hó

Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény – Zalaegerszeg, Külsõkórház u. 2.

– idõsek ellátása 2 300 69 000

– demens betegek ellátása 2 020 60 600

– fogyatékkal élõk ellátása 2 770 83 100

– pszichiátriai betegek ápoló-gondozó ellátása 2 200 66 000

Zala Megyei Idõsek Otthona – Zalakomár, Péczely köz 1.

– idõsek ellátása (Zalakomár) 2 770 83 100

– demens betegek ellátása 2 430 72 900

– átmeneti ellátás (Zalakomár) 2 770 83 100

– idõsek ellátása (Sármellék) 2 770 83 100

– demens betegek ellátása 2 430 72 900

– átmeneti ellátás (Sármellék) 2 770 83 100

Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény – Kehidakustány, Kúria u. 7.

– szenvedélybetegek ápolási-gondozási részleg 2 620 78 600

– szenvedélybetegek rehabilitációs részleg 2 620 78 600

– lakóotthoni ellátás (lakhatási költség) – 15 000

Zala Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete – Bázakerettye, Virág u. 4.

– pszichiátriai betegek ápolási-gondozási részleg 1 900 57 000

– pszichiátriai betegek rehabilitációs részleg 1 750 52 500

– lakóotthoni ellátás (lakhatási költség) – 16 500

Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona – Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.

– rehabilitációs intézeti ellátás (Magyarszerdahely) 2 360 70 800

– ápoló-gondozói ellátás (Magyarszerdahely) 2 750 82 500

– fogyatékosok ápoló-gondozó ellátása (Pölöskefõ) 2 750 82 500

– fogyatékosok ápoló-gondozó ellátása (Muraszemenye) 2 750 82 500

– rehabilitációs lakóotthoni ellátás (Pölöskefõ és Magyarszerdahely, Nagykanizsa) – 15 000
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának képviselõ-testülete (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) pályázatot

hirdet a Zuglói Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ (1144 Budapest, Füredi park 6.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a Zuglói Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetõi feladatainak

ellátása, egyidejûleg családgondozó munkakör betöltése.

Pályázati feltételek:

– az intézmény által nyújtott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetõjére meghatározott, felsõfokú végzettség körébe

tartozó képesítési elõírás,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

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

vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Azonos feltételekkel rendelkezõ pályázók esetén az elbírálásnál elõnyt jelent:

– felsõfokú szociális alapvégzettség (általános szociális munkás, vagy szociális munkás, vagy szociális szervezõ, vagy szociálpolitikus,

vagy szociálpedagógus),

– az intézmény által nyújtott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetõjére meghatározott felsõfokú végzettség körébe

tartozó – a pályázati feltételen felüli – további képesítések,

– szociális szakvizsga megléte,

– legalább 10 év felsõfokú végzettséget igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális területen szerzett legalább 10 év vezetõi gyakorlat,

– pályázati eljárásban való jártasság.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– az eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírását,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– a szakmai gyakorlatról szóló igazolást,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen elõélet igazolására,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= pályázatát a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

= a megbízást követõ 30 napon belül vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

= megbízása esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 41. §-a szerinti összeférhetetlenség

vele szemben nem áll fenn,

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megbízást követõ 30 napon belül eleget tesz,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.

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

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtõl számított 30. nap (a közzététel

idõpontja: 2012. június 25.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Dr. Papp Csilla jegyzõnek

címezve, Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán keresztül kell benyújtani

(1145 Budapest, Pétervárad u. 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Zuglói Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ – magasabb

vezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testület 2012. augusztus havi ülése, melynek eredményérõl valamennyi pályázó

értesítést kap.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Bíró Ilona intézményi humánpolitikai referens a 872-9112-es

telefonszámon.

***

Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzatának képviselõ-testülete (1184 Budapest, Üllõi út 400.)

pályázatot hirdet az Egyesített Bölcsõdék mint önállóan mûködõ, integrált intézmény (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a kisgyermeknevelõ munkakör betöltése mellett az

integrált intézmény (9 bölcsõde) önálló vezetése, irányítása; a szakmai és gazdasági tevékenység összehangolása, szervezése,

ellenõrzése, képviselete. Egyszemélyben felelõs az integrált intézmény jogszerû mûködésének biztosításáért.

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében az egyesített bölcsõdék magasabb vezetõje

számára elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

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

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga megléte,

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

vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a bölcsõdei ellátás területén szerzett vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére, szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a véleményezõk és döntéshozók

részére történõ megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához 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,
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= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

= az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. január 1. napjától 2017. 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: a Kjt. szerint.

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

(a megjelenés idõpontja: 2012. augusztus 15.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen, írásban, zárt borítékban, három példányban

(egy eredeti és két másolati példány), „Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel Budapest XVIII. kerület

Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Irodájának vezetõje, Bak Ferenc részére

kell benyújtani (1184 Budapest, Üllõi út 400.).

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bak Ferenc nyújt a 296-1382-es telefonszámon.

***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának képviselõ-testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) pályázatot hirdet

a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 54.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi beosztással járó lényeges feladatok: az integrált szervezeti formában mûködõ szociális,

gyermekjóléti és egészségügyi alapellátásokat és szolgáltatásokat nyújtó intézményben az intézményvezetõi feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 54. és telephelyei.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében

meghatározott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetõjére meghatározott felsõfokú végzettség körébe tartozó képesítési

elõírás,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében rögzített, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben

szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízást követõ két éven belül megszerzi,

– legalább 3 év vezetõi tapasztalat,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások ismerete),

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– „B” kategóriás jogosítvány,

– a szociális, a gyermekjóléti és az egészségügyi ellátórendszer mûködésének komplex ismerete,

– a szolgáltatások integrált mûködtetése terén szerzett jártasság,

– feladatfinanszírozási és szervezetmenedzsmentre vonatkozó ismeretek,

– uniós projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat.
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A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a képesítést, a vezetõi és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetõi koncepció,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor

elfogadható az erkölcsi bizonyítvány igénylését tanúsító szelvény másolata is azzal, hogy az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a

jogviszony létesítésekor be kell csatolni),

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázati anyagba betekinthetnek, a személyes adatokat megismerhetik,

= pályázatának nyílt vagy zárt 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,

= amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás/kinevezés kezdõ idõpontjától

számított két éven belül megszerzi és hitelt érdemlõen igazolja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése

szerint,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2012. szeptember 1. napjától 2014. szeptember 30. 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 – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 6.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen vagy postai úton, Budapest XXI. Kerület Csepel

Önkormányzatához, Morovik Attila alpolgármester titkárságának címezve (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) kell benyújtani. Kérjük

a borítékon feltüntetni a pályázatok nyilvántartására vonatkozó azonosító számot: XIII/52200/2012, valamint a munkakör

megnevezését: „Humán Szolgáltatások Igazgatósága – intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A megbízással, illetve a pályázók személyes meghallgatásával kapcsolatos egyéb lényeges információk:

– a meghallgatás helyszíne, idõpontja (külön értesítés helyett): Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala Szociális és Egészségügyi Ágazatának épülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 3.) – 2012. augusztus 7. (kedd) 10.00 órától.

– a meghallgatással kapcsolatban bõvebb felvilágosítást nyújt Fatérné Rothbart Mária családtámogatási irodavezetõ a

278-2717/139 mellékû, illetve a (30) 251-0213-as telefonszámon.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Morovik Attila alpolgármester nyújt a 276-4930-as telefonszámon.

***

Csepreg Város Önkormányzata (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) pályázatot hirdet a Területi Gondozási Központ

(9735 Csepreg, Kossuth u. 67.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése,

szakmai munkájának koordinálása; az intézmény gazdálkodásával összefüggõ kötelezettségvállalási, teljesítés-igazolási feladatok

ellátása; az intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése; a munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontja szerinti, az intézményvezetõ beosztás ellátására

meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség,
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– 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– mentálhigiénés végzettség,

– szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat(ok),

– a szakmai gyakorlat igazolása,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely bemutatja az intézmény gazdaságos mûködési koncepcióját is,

– 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 eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= a pályázat elbírálását a képviselõ-testület nyílt vagy zárt ülés keretében 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, 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 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., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 16.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Csepreg Város Önkormányzatának címezve (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) vagy

– személyesen Csepreg Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának titkárságára (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3024/2012., valamint a

munkakör megnevezését: Területi Gondozási Központ intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírálásáról Csepreg Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt a

pályázatok benyújtási határidejének lejártát követõ képviselõ-testületi ülésen.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a (94) 565-030-as és a (94) 565-198-as telefonszámon kérhetõ.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.csepreg.hu honlapon szerezhetõ.

***

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.) pályázatot hirdet a „Reménység”

Napközi Otthon és Fejlesztõ Iskola (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– fogyatékossággal élõk nappali ellátása, szociális intézményi foglalkoztatás,
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– oktatási feladatok: korai fejlesztés és gondozás, egyéni fejlesztõ felkészítés, fejlesztõ iskolai oktatás,

– szakszolgálati feladatok: logopédia, gyógytestnevelés.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményvezetõ felügyeli, irányítja az intézmény

tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását. Az intézményvezetõ mûködteti az intézményt, ellátja a szakmai feladatokat. Ennek

keretében felelõs az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért; irányítja, összehangolja

és ellenõrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását; koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást; felelõs

az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerûség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

különös tekintettel a szakemberek megfelelõ létszámú alkalmazására; ellátja az intézményvezetõi feladatok, valamint a munkáltatói

jogkör gyakorlásával összefüggõ feladatok teljes körét; gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történõ felvételek

jogszerûségérõl; elkészíti a hatályos jogszabályok által elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumentumokat, valamint

gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról; beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé; gondoskodik az ellátottak

érdekvédelmérõl.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

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

közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– felnõtt korú fogyatékosok ellátásában, illetve pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezésében szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok vagy azok hitelesített másolata,

– a szakmai gyakorlatot igazoló hivatalos okmányok,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány 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 megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 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. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 10.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás címére

kell benyújtani (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:

II-174/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidt Anikó nyújt a (74) 565-075-ös telefonszámon.

***
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Fót Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) pályázatot hirdet az Egyesített Szociális,

Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat (2151 Fót, Szent Benedek u. 15.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat, mint önálló költségvetési szerv szervezeti egységei:

– Területi Gondozási Központ,

– Egészségügyi Szolgálat (Iskola-egészségügyi Szolgálat, Védõnõi Szolgálat),

– Nevelési Tanácsadó,

– Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény egyéni felelõsségû irányítása, a szakszerû

és törvényes mûködés, a helyi igényeknek megfelelõ, színvonalas munka, az ésszerû és takarékos gazdálkodás biztosítása.

Az igazgató felelõs a jogszabály által ráruházott, valamint a Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatában részletezett feladatok

ellátásáért.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú iskolai végzettség: szociális, pszichológiai vagy egészségügyi területen szerzett egyetemi-fõiskolai végzettség, vagy

egészségügyi menedzseri képesítés,

– 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

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

bevándorolt vagy letelepedett státus a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20. §-a (2) bekezdésének

c) pontja alapján,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

– azonos feltétellel rendelkezõ pályázók esetén elõnyben részesül az a pályázó, aki fóti helyismerettel rendelkezik.

Elõnyt jelentõ kompetenciák:

– kiváló szintû kommunikációs készség,

– kiváló szintû vezetõi képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= az álláshely betöltésénél a Kjt. 41. §-a és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a véleményezõk és döntéshozók

részére történõ megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához 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,

= kinevezése (megbízása) esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= pályázatának elbírálásakor kéri-e zárt ülés tartását,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, legkorábban 2012. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig.

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

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: szociális szakértõ.

Illetmény és juttatások: bérezés a Kjt. szerint, a magasabb vezetõi megbízással rendelkezõ közalkalmazott vezetõi pótléka a

pótlékalap 300%-a, valamint a Fót Város Önkormányzata által biztosított magasabb vezetõi pótlék.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot két példányban, zárt borítékban

– postai úton ajánlott küldeményként Fót Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

vagy

– személyesen Fót Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának személyügyi ügyintézõjénél (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: SZI/R/493/2/2009., valamint a

munkakör megnevezését: „igazgató (magasabb vezetõ)”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok eredményérõl a 3 tagú értékelõ bizottság véleménye alapján a

képviselõ-testület dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók legkésõbb az elbírálástól számított 15 napon beül írásban tájékoztatást

kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Polgármesteri Hivatal általános jogi ügyintézõje, Dóráné dr. Kuzmann

Katinka nyújt a (27) 535-365-ös telefonszám 117-es mellékén.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Fót Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 234/2012. (V. 23.)

számú határozatában kifejezte azon szándékát, hogy az intézmény (ESZEPSZ) a mûködését a 2012/2013. tanévtõl kezdõdõen a

Pedagógia Szakszolgálat nélkül fogja folytatni.

***

Földeák Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (6922 Földeák, Szent László tér 1.) pályázatot hirdet az Egyesített

Egészségügyi és Szociális Intézmény (6922 Földeák, Zárda u. 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

vezetése, irányítása, az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása; az Intézmény Alapító Okiratában foglalt

tevékenységek vezetési feladatainak ellátása; a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenõrzése, az intézmény zavartalan

mûködésének biztosítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 1., 3., 5. és 8.1. pontjában foglalt felsõfokú 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,

– szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ két éven belül annak megszerzését,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

– büntetlen elõélet,

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

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai életrajz,

– a képesítést igazoló okirat másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
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– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

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

= pályázatát a képviselõ-testület 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,

= amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás/kinevezés kezdõ idõpontjától

számított két éven belül vállalja,

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. október 16. napjától 2017. október 15. 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: 2012. augusztus 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 3.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Földeák Község Önkormányzat képviselõ-testületének címére

(Körjegyzõségi Hivatal, 6922 Földeák, Szent László tér 1.) kell benyújtani. A pályázat személyesen is benyújtható a Körjegyzõségi

Hivatal Titkárságán (6922 Földeák, Szent László tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: 2161/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Vass Imre polgármester a (62) 524-092 telefonszámon.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) pályázatot hirdet a

„Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. alpontjában meghatározott szakirányú szakképzettség a

rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti, legalább öt 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,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,
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– nyilatkozat arról, hogy

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

kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,

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

teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történõ közléséhez),

= az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. szeptember 1-jétõl 2017. augusztus 31-ig szól.

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: 2012. augusztus 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. július 7.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban

– postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.),

– személyesen: Hajdúné Gácsi Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõ-helyettese számára

(5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.)

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást

annak bármelyik szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az

(56) 505-980-as telefonszámon.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) pályázatot hirdet a

„Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye

(Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Abonyi út 1.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2., 9.3., illetve 10.3. alpontjaiban meghatározott szakirányú

szakképzettség a rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti, legalább öt 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,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
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– szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– nyilatkozat arról, hogy

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

továbbá teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történõ közléséhez),

= az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. szeptember 1-jétõl 2017. augusztus 31-ig szól.

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: 2012. augusztus 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. július 7.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban

– postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 2.),

– személyesen: Hajdúné Gácsi Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõ-helyettese számára,

(5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.)

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást

annak bármelyik szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az

(56) 505-980-as telefonszámon.

***

Kéthely Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) pályázatot hirdet a Szociális

Szolgáltatási Központ (székhelye: 8713 Kéthely, Hunyadi u. 10.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ ellátására.

Az intézmény dolgozói létszáma: 11 fõ.

Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, idõsek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.

Az intézményvezetõ által ellátandó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, szakmai munkájának szervezése, irányítása,

ellenõrzése; a közalkalmazottak felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; a gazdálkodáshoz szükséges adatok szolgáltatása;

elszámolásokhoz adatszolgáltatás; az elõírt dokumentáció vezetése; az intézmény munkájáról történõ beszámolás a képviselõ-testület

elõtt; statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; a mûködéssel kapcsolatos jelentések készítése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.1. alpontjában meghatározott felsõfokú 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

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

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély,

– szociális szakvizsga megléte,

– szociális területen szerzett legalább 1–3 éves vezetõi tapasztalat,

– egyéb szakirányú felsõfokú képesítés,

– Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzés (ÁBPE) továbbképzés megléte, megkezdése.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolatait,

– 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,

= a pályázatát elbíráló ülésen kívánja-e zárt ülés tartását,

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. augusztus 31. napjától 2017. augusztus 30. 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., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 10.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, zárt borítékban Kéthely Község Önkormányzatának címére

(8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 30.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet Sipos Balázs polgármesternél a (85) 539-036-os telefonszámon.

***

Kistarcsa Város Önkormányzata (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) pályázatot hirdet az Alapszolgáltatási Központ (2143 Kistarcsa,

Batthyány u. 2/A)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, jelzõrendszeres házi

segítségnyújtás, védõnõi szolgálat) irányítása, munkájának koordinálása, jogszerû mûködésének biztosítása a hatályos

jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak

szerint.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/1. pontja szerinti felsõfokú képesítés, vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM

rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– szociális szakvizsga megléte vagy a pályázó nyilatkozata a szociális szakvizsga a megbízást követõ két éven belül történõ

letételérõl,

– 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,

– büntetlen elõélet,

1100 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 8. szám



– cselekvõképesség,

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

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által 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,

= amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a vezetõi megbízás kezdõ idõpontjától

számított két éven belül vállalja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. október 1. napjától 2017. szeptember 30. 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 alapilletmény a Kjt. elõírásai szerint, a vezetõi pótlék a pótlékalap 375%-ában, azaz 75 000 Ft-ban kerül

megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 16.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 13.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Kistarcsa Város Önkormányzat

polgármesterének címezve (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Alapszolgáltatási

Központ intézményvezetõi pályázat”. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás idõpontjában – megfelel

a jogszabályi elõírásoknak és a pályázati kiírásnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Borsos Andrea nyújt a (28) 470-711/104 mellékû

telefonszámon.

***

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.) pályázatot hirdet a

Napsugár Bölcsõde (6090 Kunszentmiklós, Hrsz: 1387/13.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

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

– az intézmény felelõs vezetése, irányítása,

– munkáltatói jogkör gyakorlása,

– magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése,

– jogszabályban elõírt pénzügyi, gazdasági feladatok felelõsségteljes ellátása,

– szabályzatok, szakmai programok kidolgozása,

– szakszerû és törvényes mûködés belsõ feltételeinek megteremtése,

– személyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása,

– az intézmény képviselete,
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– gondozottak felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

– a vezetõi megbízással egyidejûleg szakgondozó munkakör betöltése.

Az intézmény jelenleg még nem mûködik, ezért az intézményvezetõ feladatai közé tartozik az intézmény mûködési – jogi,

humán, tárgyi – feltételeinek megteremtése.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2/B. pontja szerinti felsõfokú képesítés: csecsemõ- és kisgyermeknevelõ

(BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), csecsemõ- és

gyermeknevelõ-gondozó (OKJ), csecsemõ- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó,- nevelõi (OKJ) végzettséggel

rendelkezõ intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,

– 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

vagy letelepedett személy,

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

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok eredeti példányát vagy azok hitelesített másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen elõélet

igazolására, valamint arra, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

létesítését vagy a magasabb vezetõi megbízását nem teszi lehetõvé,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

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

= hozzájárul ahhoz, hogy a véleményezési és döntéshozatali eljárás résztvevõi a teljes pályázati dokumentációját megismerhessék,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatát a képviselõ-testület nyílt ülésen tárgyalja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

[Kjt.], továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. június 25.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Bõdi Szabolcs polgármesternek címezve (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.), vagy

– személyesen Siroki Márta személyügyi ügyintézõ részére (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.)

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Siroki Márta a (76) 550-186-os telefonszámon.

***
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Mágocs Város Önkormányzata (7342 Mágocs, Szabadság u. 39.) pályázatot hirdet a Szociális Gondozási Központ (7342 Mágocs,

Szabadság u. 3–4.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményen belül az étkeztetés, a nappali ellátás, az

idõsek otthona szakszerû és törvényes mûködtetése, szakmai munkájának koordinálása; az intézmény gazdálkodásával összefüggõ

pénzügyi, kötelezettségvállalási, teljesítés-igazolási feladatok ellátása; az intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése,

munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerint az intézményvezetõ beosztás ellátásra meghatározott

felsõfokú 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,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést, a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,

– 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 pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 1 év, 2012. szeptember 1. napjától 2013. augusztus 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 egyéb juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a

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

irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Mágocs Város Önkormányzatának

polgármestere, Hõnig Mária részére kell benyújtani (7342 Mágocs, Szabadság u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot: 15/2012/Munka, valamint a munkakör megnevezését: vezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók bizottsági és képviselõ-testületi személyes meghallgatását követõen a

magasabb vezetõi megbízásról a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Hõnig Mária polgármester nyújt a (72) 451-110-es telefonszámon.

***
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A Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) pályázatot hirdet a Harmónia

Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2687 Bercel, Petõfi u. 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének a feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos költségvetési gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint

döntéshozatal az intézmény mûködtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000.

(I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. alpontjában az intézményvezetõ számára elõírt felsõfokú végzettség,

– legalább öt 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 magasabb vezetõ beosztásra történõ megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvõképességet kizáró vagy

korlátozó gondnokság alatt,

– büntetlen elõélet,

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

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egyetem,

– vezetõi tapasztalat,

– szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

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

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (pl.:

munkáltatói intézkedés, jogviszony-igazolás),

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására, valamint arra, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

létesítését nem teszi lehetõvé,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó elõzetes kötelezettségvállalása arra, hogy – nyertes pályázóként – az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl

szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz,

– szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó nyilatkozata arról, hogy a szakvizsga letételéhez szükséges feltételekkel

rendelkezik, valamint arról, hogy a szakvizsga-kötelezettségének a vonatkozó jogszabályban foglalt határidõben eleget tesz,

– a pályázó elõzetes kötelezettségvállalása arra, hogy - nyertes pályázóként - a megbízást megelõzõen nyilatkozik, hogy nem áll

cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. szeptember 1-jétõl 2017. augusztus 31-ig szól.

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 Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 9. 16.00 óra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. július 9.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjéhez címezve
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– postai úton a pályázatnak a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (3100 Salgótarján,

Rákóczi út 36.), vagy

– személyesen: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1452/2012., valamint a beosztás

megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes jelentkezést benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. Korm. rendelet 1/A. § (9)-(12) bekezdései szerint a pályázati határidõ lejártát követõ huszonegy

napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait

érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg. A pályázatokról a vélemények kikérése után a fenntartó vezetõje

dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szlovacsek Gyuláné, valamint dr. Handó Beatrix nyújt a (32) 620-251-es,

valamint a (32) 620-266-os telefonszámon.

***

Sirok Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (3332 Sirok, Borics Pál út 6.) pályázatot hirdet a Szociális és

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (3332 Sirok, Lenin út 23.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsõdei

ellátás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:

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

SZCSM rendelet 3. számú melléklete 3. pontjában a házi segítségnyújtás vezetõ gondozója, az 5. pontjában a családsegítés

családgondozója munkakörök valamelyikének betöltéséhez elõírt felsõfokú szakképesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.

(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete II. Rész I/2. pontjában a bölcsõdei kisgyermeknevelõ, az I/1. pontjában a gyermekjóléti

szolgálat családgondozója munkakörök betöltéséhez elõírt felsõfokú 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 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ munkáltatónál meglévõ közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással

egyidejûleg létrejövõ közalkalmazotti jogviszony,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat 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. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.
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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 közalkalmazott által betöltendõ munkakör: kisgyermeknevelõ.

Illetmény és juttatások: a Kjt. szerint, magasabb vezetõi pótlék jár.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. július 20.)

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Sirok–Bükkszék–Terpes községek

körjegyzõjéhez kell benyújtani (3332 Sirok, Borics Pál út 6.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatás kérhetõ Sirok–Bükkszék–Terpes községek körjegyzõjénél személyesen (3332 Sirok,

Borics Pál út 6.), illetve a (36) 561-000-ás telefonszámon.

***

Szentes Város Önkormányzata képviselõ-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet Szentes Város

Önkormányzata Bölcsõdéje (6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a 120 férõhelyes bölcsõde – bölcsõdei ellátás, házi

gyermekfelügyelet, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások: idõszakos gyermekfelügyelet, játszóház

(játszócsoport) – zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenõrzése,

az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2.B) pontjában meghatározott képesítés,

– 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,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– vezetõi gyakorlat,

– helyi ismeret,

– pályázatok szakmai lebonyolításában szerzett jártasság,

– irodai alkalmazások (MS Office) felhasználói szintû ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– 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,

= hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történõ tárgyalásához,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: 2012. november 1. napjától
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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 magasabb vezetõi pótlékra a 257/2000.

(XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete I.1.d) alpontjának rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap

(a megjelenés várható idõpontja: 2012. július 31).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen vagy postai úton Szentes Város polgármestere részére kell

benyújtani (6600 Szentes, Kossuth tér 6.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõen a képviselõ-testület 60 napon belül

dönt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a Szociálpolitikai Osztály vezetõjétõl, Lencséné Szalontai Máriától a

(63) 510-323-as telefonszámon.

***

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás (2890 Tata, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Tatai Kistérségi Idõskorúak Otthona

(2890 Tata, Fényes fasor 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

munkakörének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõi feladatok ellátása, a szakmai

munka irányítása.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú szociális képesítés [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontja szerint],

– 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,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

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

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– felsõfokú képesítés, szociális menedzser szakirányú szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolata,

– a pályázat feltételeként elõírt szakmai gyakorlat igazolása,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelés,

– 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 anyagának nyilvános vagy zárt ülésen történõ tárgyalását kéri,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. október 1. napjától 2017. szeptember 30. 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: 2012. augusztus 10.
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A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. július 10.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás címére kell benyújtani

(2890 Tata, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: IV-31/2012., valamint

a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazotti jogviszony létesítésérõl, illetve a vezetõi megbízásról a 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a Társulási Tanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Bálint Anita a (34) 588-662-es telefonszámon.

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150.) pályázatot hirdet a Tárnoki

Szociális és Védõnõi Szolgálat (2461 Tárnok, Fõ u. 61.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése; a

tevékenységi körébe tartozó feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat) vezetõi ellátása, irányítása,

ellenõrzése; takarékos gazdálkodás; az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása;

munkáltatói jogok gyakorlása; az intézmény Alapító Okiratában, SzMSz-ében és az ellátások szakmai programjában foglalt

tevékenységek és feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozik a Védõnõi Szolgálat, mely szakmailag és

szervezetileg önálló intézményegység.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész 1. pontjában elõírt felsõfokú képesítés, valamint az 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5., illetve 8. pontja szerinti felsõfokú 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,

– szociális szakvizsga, vagy a megbízást követõ két éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

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

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális és gyermekvédelmi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására, valamint arra, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését

nem teszi lehetõvé,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

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

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
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= pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalását kéri,

= amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás kezdõ idõpontjától számított

két éven belül megszerzi és hitelt érdemlõen igazolja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése szerint,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. november 16. napjától 2017. november 15. 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: 2012. szeptember 20.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel várható idõpontja: 2012. augusztus 13.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Tárnok Nagyközség Önkormányzatának címezve (2461 Tárnok,

Dózsa Gy. út 150.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni az ügyiratszámot, valamint a munkakör megnevezését: „Tárnoki

Szociális és Védõnõi Szolgálat intézményvezetõi pályázat”.

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

jelentkezõk pályázati anyagát az eseti szakmai bizottság véleményezi, majd a bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt

az intézményvezetõ kinevezésérõl.

A pályázat elbírálásának határideje: a 2012. októberi képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a (23) 387-019/126 mellékû telefonszámon kérhetõ.
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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

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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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


