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Jogszabály

A Kormány
209/2006. (X. 17.) Korm.

rendelete
a polgármester öregségi nyugdíja,

valamint közszolgálati járadéka megállapításáról
és folyósításáról

A Kormány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjá-
ról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.)
19. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

A polgármester öregségi nyugdíja, közszolgálati
járadéka igénylésének és megállapításának szabályai

1. §

(1) A polgármester öregségi nyugdíjra, illetve közszol-
gálati járadékra való jogosultsága tisztségének megszû-
nése napján nyílik meg.

(2) A polgármester öregségi nyugdíja, illetve közszol-
gálati járadéka megállapítása kérelemre történik.

(3) A polgármester kérelmét tisztsége megszûnése nap-
jától számított három hónapon belül a társadalombiztosítá-
si nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továb-
biakban: Tny.) szerinti öregségi nyugellátás igénylésére
rendszeresített igénybejelentõ lapon, az igény elbírálására
hatáskörrel rendelkezõ, lakóhely szerint illetékes nyugdíj-
biztosítási igazgatóságnál, illetve a MÁV ZRt. Nyugdíj
Igazgatóságnál (a továbbiakban együtt: megállapító szerv)
nyújthatja be.

(4) A kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti
igénybejelentõ pótlapot és az (5) bekezdésben meghatáro-
zott igazolást.

(5) Annak a helyi önkormányzatnak a jegyzõje, fõjegy-
zõje (a továbbiakban együtt: jegyzõ) igazolja a polgármes-
ter öregségi nyugdíjának, illetve közszolgálati járadéká-
nak megállapításához szükséges adatokat a 2. melléklet
szerint, amelynél a polgármester tisztsége megszûnt.

(6) A megállapított öregségi nyugdíjat, illetve közszol-
gálati járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vagy a
MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság (a továbbiakban együtt:
folyósító szerv) folyósítja.

A közszolgálati járadék összege és folyósítása

2. §

(1) A megállapító szerv külön határozatban dönt a köz-
szolgálati járadék megállapításáról és annak összegérõl.

(2) A közszolgálati járadék összegét annak az öregségi
nyugdíjnak a Pttv. 13/B. §-ának (2) bekezdése szerinti szá-
zalékos mértékében kell meghatározni, amely a polgár-
mestert a jogosultság megnyílása idõpontjában az öregségi
nyugdíjra vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalma-
zásával megilletné.

(3) A közszolgálati járadék összegét a megállapítás nap-
tári évét követõ minden év január 1-jétõl a Tny. 62. § (4) és
(5) bekezdése alapján megvalósult tényleges nyugdíjeme-
lés mértékének összegével együtt kell folyósítani.

3. §

(1) A folyósító szerv a közszolgálati járadékot havonta,
önállóan, vagy az általa folyósított és a polgármestert meg-
illetõ egyéb ellátással együtt folyósítja. A közszolgálati já-
radékot az egyéb ellátástól elkülönítetten kell kezelni.

(2) A közszolgálati járadék összegének évenkénti válto-
zásáról nem kell határozatot hozni.

(3) A közszolgálati járadék folyósításának idõtartama
alatt a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszony
létesítését köteles a folyósító szervnek bejelenteni.

4. §

(1) A folyósító szerv a bejelentést követõen a munka-
végzésre irányuló jogviszony kezdõ idõpontjától határo-
zattal intézkedik a közszolgálati járadék folyósításának
megszüntetésérõl.

(2) A közszolgálati járadék folyósítása a jogosult elha-
lálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó
napjával megszûnik.

(3) Ha a közszolgálati járadék folyósítása alatt a polgár-
mester kérelmére öregségi, rokkantsági vagy baleseti rok-
kantsági nyugdíjat állapítanak meg, a folyósító szerv határo-
zatban intézkedik a közszolgálati járadék folyósításának a
Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti, a nyugdíj
megállapításának idõpontjától történõ megszüntetésérõl.

5. §

Ha a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszo-
nya, illetõleg rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíja
megszûnését a 3. melléklet szerinti adatlapon bejelenti a
folyósító szervnek, az határozattal intézkedik a megszün-
tetett közszolgálati járadék idõközi emelésekkel növelt
összegének újrafolyósítása iránt.
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A polgármester öregségi nyugdíjának,
illetve közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosítási

Alap részére történõ megtérítésének szabályai

6. §

(1) A polgármester öregségi nyugdíjának, illetve köz-
szolgálati járadékának megfelelõ összeget a központi költ-
ségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megtéríti.

(2) Amennyiben a folyósító szerv a 7. § (1) bekezdés
szerinti határidõig intézkedik a polgármester részére meg-
állapított öregségi nyugdíjnak, illetve közszolgálati jára-
déknak a folyósítása iránt, a 2006. évben folyósított össze-
get a helyi önkormányzat téríti meg a Nyugdíjbiztosítási
Alap részére, amelynek fedezetét a helyi önkormányzat a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 10. pont-
ja szerinti elõirányzatból igényelheti.

7. §

(1) Amennyiben a folyósító szerv 2006. december
1-jéig intézkedik a polgármester 1. § szerinti kérelmére
megállapított öregségi nyugdíj, illetve közszolgálati jára-
dék folyósítása iránt, a 2006. évben folyósított összeg 8. §
(2) bekezdése szerinti megtérítése érdekében a 4. melléklet
szerinti adatlap megküldésével tájékoztatja a jegyzõt.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti adatlap a jegy-
zõhöz 2006. december 8-ig nem érkezik meg, úgy a (7) be-
kezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(3) A jegyzõ az (1) bekezdés szerinti adatlap kézhezvé-
telét követõ három napon belül a Magyar Államkincstár
területileg illetékes Igazgatósága (a továbbiakban: Igazga-
tóság) részére eljuttatja (szükség esetén a postai utat elke-
rülve). Az adatlap Igazgatósághoz való beérkezésének
végsõ határideje 2006. december 13-a.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatlapot, annak beér-
kezését követõ három napon belül, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisz-
térium) részére megküldi. A adatlap minisztériumhoz való
beérkezésének végsõ határideje 2006. december 18-a.

(5) A minisztérium a beérkezõ adatlap alapján öt napon
belül gondoskodik a 4. melléklet szerinti összeg helyi ön-
kormányzatok részére történõ utalványozásáról.

(6) A jegyzõ az (1) bekezdés szerinti adatlap kézhezvé-
telét követõen, legkésõbb 2006. december 27-ig gondos-
kodik a 4. melléklet szerinti összeg Nyugdíjbiztosítási
Alap részére történõ megtérítésérõl.

(7) 2007. január 1-jétõl a polgármester öregségi nyugdí-
jának, illetve közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosí-
tási Alap részére történõ megtérítésére, elszámolására az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 114. §-a (9) bekezdésének ren-
delkezésében foglaltakat kell alkalmazni.

Értelmezõ és záró rendelkezések

8. §

E rendelet alkalmazásában
a) baleseti rokkantsági nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekez-

désének d) pontjában meghatározott baleseti rokkantsági
nyugdíj;

b) közszolgálati járadék: a Pttv. 13/B. §-ában szabá-
lyozott feltételek esetén megállapított járadék;

c) munkavégzésre irányuló jogviszony: a legalább há-
rom hónapot elérõ, illetve azt meghaladó, a Pttv. 13/B. §
(4) bekezdésének a) pontjában meghatározott, díjazással
(jövedelemmel) járó tevékenység;

d) öregségi nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott nyugdíj;

e) polgármester: az a foglalkoztatási jogviszonyban
tisztségét ellátó polgármester, fõpolgármester, megyei
közgyûlés elnöke, alpolgármester, fõpolgármester-helyet-
tes, a megyei közgyûlés alelnöke, akinek a megbízatása a
Pttv. 2. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve (2) bekezdé-
sének a) és b) pontja szerint szûnik meg;

f) polgármester öregségi nyugdíja: a Pttv. 13/A. §-ában
szabályozott feltételek esetén megállapított nyugdíj;

g) rokkantsági nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott rokkantsági nyugdíj.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba azzal, hogy rendelkezéseit elsõ ízben a 2006. évi általá-
nos önkormányzati választásokon a mandátumát vesztett
polgármester tekintetében kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben foglalt, a polgármester öregségi
nyugdíjának megállapítására és folyósítására vonatkozó
rendelkezéseket a társadalmi megbízatású polgármesterre,
alpolgármesterre is alkalmazni kell azzal, hogy az alpol-
gármester tisztsége megszûnésének idõpontjára vonatko-
zó rendelkezések alatt a Pttv. 2. § (2) bekezdésének a) és
b) pontját kell érteni.

(3) Az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester
öregségi nyugdíja, illetve közszolgálati járadéka összegé-
nek megállapítására, folyósítására, a jogorvoslatra, a jog-
alap nélkül felvett nyugdíj, illetve közszolgálati járadék
visszafizetésére, a követelés érvényesítésére (ideértve a
tartozás mérséklését, elengedését, fizetési kedvezmény
engedélyezését is), valamint a bejelentési és adatszolgálta-
tási kötelezettségre a Tny. és a végrehajtásáról szóló kor-
mányrendelet öregségi nyugdíjra irányadó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

Igénybejelentõ pótlap
a polgármester öregségi nyugdíja és közszolgálati járadéka megállapításához

Az igénylõ neve: .................................................................................................................................................................

Az igénylõ születési neve: ..................................................................................................................................................

A polgármesteri megbízatás megszûnésének idõpontja: év hó nap.

I N
Az igény polgármester öregségi nyugdíja megállapítására irányul?

Az igény közszolgálati járadék megállapítására irányul?

A polgármesteri tisztséget foglalkoztatási jogviszonyban látta el?

Az alpolgármesteri tisztséget foglalkoztatási jogviszonyban látta el?

Polgármesteri tisztsége a Pttv. 2. § (1) bek. a) pontja szerint szûnt meg?

Alpolgármesteri tisztsége a Pttv. 2. § (2) bek. a) pontja szerint szûnt meg?

Alpolgármesteri tisztsége a Pttv. 2. § (2) bek. b) pontja szerint szûnt meg?

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll?

Az igénylõ Társadalombiztosítási Azonosítási Jele:

............................., év hó nap

..................................................

az igénylõ aláírása

................................................

az igényfelvevõ neve

................................................
aláírása

Pótlap az ONYF.3515–272/B. és az ONYF.3515–270. számú igénybejelentõ lapokhoz
ONYF. 3515–270/C.
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Tájékoztató

A polgármester öregségi nyugdíja, illetve közszolgálati járadéka megállapítására irányuló kérelmét a tisztség megszûnése
napjától számított három hónapon belül, írásban, a Tny. 64. § szerinti igénybejelentõ lappal együtt nyújthatja be a lakóhely
szerinti illetékes megyei, fõvárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, illetve a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóságnál.

A kérelem benyújtására akkor jogosult a polgármester, ha a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az
önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 2. § (1) bekezdése
a) pontja alapján az új polgármester megválasztásával megszûnt a tisztsége.

Az alpolgármester két esetben jogosult a kérelem benyújtására. Egyrészt akkor, ha az alpolgármester tisztsége meg-
szûnik a Pttv. 2. § (2) bekezdése a) pontja alapján, az önkormányzati választás napján, mert nem választották meg önkor-
mányzati képviselõnek. Másrészt a Pttv. 2. § (2) bekezdése b) pontja alapján, ha önkormányzati képviselõnek megvá-
lasztották, de a képviselõ-testület alakuló ülésén más települési képviselõt választ meg alpolgármesternek.

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálását segíti, és csak aláírással együtt érvényes. A kérdésekre a tisztség
megszûnésének megfelelõ állapot szerint, a megfelelõ adatok beírásával, illetve a négyzetekbe „X” jel írásával kell vála-
szolni (I = igen, N = nem).

Ha a polgármester, alpolgármester társadalmi megbízatásban töltötte be tisztségét, úgy azt a foglalkoztatási jogvi-
szonyra irányuló kérdésnél az N = nem jelû négyzetbe „X” jel beírásával jelölje.

A foglalkoztatási jogviszonyban töltött polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztség idõtartamát a jegyzõ, körjegyzõ,
fõjegyzõ igazolja. Az errõl szóló igazolást a kérelem benyújtásával egyidejûleg mellékelni kell.

A közszolgálati járadék folyósításának tartama alatt a legalább három hónapot elérõ, illetve azt meghaladó, munka-
végzésre irányuló jogviszonyt, díjazással (jövedelemmel) járó tevékenység létesítését a folyósító szervnek be kell jelen-
teni. Ha a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszonya, illetõleg rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíja
megszûnik, a jogviszony megszûnését bejelenti, a folyósító szerv határozattal intézkedik a megszüntetett közszolgálati
járadék újrafolyósítása iránt. A bejelentésre nyitva álló határidõ a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdése szerint tizenöt nap.

A polgármester társadalombiztosítási öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíja összegének megállapításá-
nál a közszolgálati járadék folyósításának idejét és összegét figyelmen kívül kell hagyni.

2. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

........................................ önkormányzat jegyzõje

Cím: ...................................................................................................................................................................................

Ügyiratszám: ..............................................................................
Ügyintézõ neve: ..............................................................................
Telefonszáma: ..............................................................................

Igazolás
a polgármester öregségi nyugdíja és közszolgálati járadéka megállapításához

Polgármester (alpolgármester) neve: .................................................................................................................................

Születési neve: ..................................................................................................................................................................

Megbízatása megszûnésének idõpontja: év hó nap

Megbízatása megszûnésének idõpontjában tisztségét foglalkoztatási jogviszonyban vagy társadalmi megbízatásban lát-
ta el. (Kérjük aláhúzással jelölje!)

1. Polgármesterként, alpolgármesterként eltöltött idõ: év hó nap

1.1. Ebbõl polgármesterként folyamatosan eltöltött idõ: év hó nap

1.2. Ebbõl alpolgármesterként folyamatosan eltöltött idõ: év hó nap
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Polgármesterként folyamatosan eltöltött idõ részletesen:

Ebbõl foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idõ:

1.1.1. év hó naptól év hó napig

1.1.1. év hó naptól év hó napig

Ebbõl társadalmi megbízatásban eltöltött idõ:

1.1.2. év hó naptól év hó napig

1.1.2. év hó naptól év hó napig

Alpolgármesterként folyamatosan eltöltött idõ részletesen:

Ebbõl foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idõ:

1.2.1. év hó naptól év hó napig

1.2.2. év hó naptól év hó napig

Ebbõl társadalmi megbízatásban eltöltött idõ:

1.1.2. év hó naptól év hó napig

1.1.2. év hó naptól év hó napig

Társadalombiztosítási Azonosítási Jele:

Ezt az igazolást a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13/A. §-ában,
13/B. §-ában meghatározott feltételek meglétének igazolására adtam ki.

............................., év hó nap
.............................................................

jegyzõ

3. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

Kérelem
közszolgálati járadék újrafolyósításához

Neve: .................................................................................................................................................................................

Születési neve: ..................................................................................................................................................................

Születési helye, ideje: ........................................................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................

Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................

Nyugdíjfolyósítási törzsszáma:

Társadalombiztosítási Azonosítási Jele:

Kérem közszolgálati járadékom újrafolyósítását, mert év hó napján

munkavégzésre irányuló jogviszonyom

rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultságom

megszûnt. (Kérjük „X” jellel jelölje!)

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek.

............................., év hó nap

.............................................................
a kérelmezõ aláírása
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4. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez

Igazolás
a polgármester öregségi nyugdíja, illetve közszolgálati járadéka összegérõl

és a 2006. évben folyósítandó összegrõl

Neve: .................................................................................................................................................................................

Születési neve: ..................................................................................................................................................................

Születési helye, ideje: ........................................................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................

Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................

Nyugdíjfolyósítási törzsszáma:

Társadalombiztosítási Azonosítási Jele:

A 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerinti öregségi nyugdíj összege (Ft/hó):

2006. évben folyósítandó öregségi nyugdíj összege (összesen):

A 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerinti közszolgálati járadék összege (Ft/hó):

2006. évben folyósítandó közszolgálati járadék összege (összesen):

Az elõzõekben megjelölt és jóváhagyott 2006. évi összeget a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 sz. „Ellátási”
számlájára kell utalni.

............................., év hó nap

.............................................................................
folyósító szerv vezetõjének aláírása
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Határozatok

Az Alkotmánybíróság
43/2006. (X. 5.) AB

határozata*

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabályok alkotmányelle-
nességének utólagos megállapítására irányuló indítvány
tárgyában – dr. Paczolay Péter alkotmánybíró különvéle-
ményével – meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 25. §-ának (2) bekezdése alkotmány-
ellenes, ezért azt a jelen határozat közzétételének napjával
megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata elõvásárlási
jogáról szóló, a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyû-
lése 15/1999. (V. 28.) sz. rendelete alkotmányellenes,
ezért azt a jelen határozat közzétételének napjával meg-
semmisíti.

3. Az Alkotmánybíróság az épített környezet alakításá-
ról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
25. §-a (1) és (3)–(6) bekezdése alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt
elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

Az Alkotmánybíróság
45/2006. (X. 5.) AB

határozata*

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezés és álla-
mi irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány,

valamint – hivatalból eljárva – mulasztásban megnyilvá-
nuló alkotmányellenesség megállapítása tárgyában meg-
hozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megál-
lapítja: mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes
helyzet keletkezett amiatt, hogy a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (7) bekezdése ál-
talánosságban kizárja a bíróság döntése elleni jogorvoslat
lehetõségét. Ennek következtében abban az esetben sem
lehet a döntés ellen jogorvoslattal élni, ha a polgármester
összeférhetetlenségének és megbízatása megszûnésének
kimondására irányuló eljárásban az elsõ érdemi döntést
nem a képviselõ-testület, hanem a bíróság hozta.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyûlést, hogy
jogalkotási feladatának 2007. június 15. napjáig tegyen
eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (7) bekezdésének
utolsó mondata alkotmányellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság Somlószõlõs Önkormányzat
Képviselõ-testülete 76/2002. (X. 7.) sz. határozatának a
„kültagként, személyes közremûködés nélkül” szövegré-
sze alkotmányellenességének megállapítására és megsem-
misítésére irányuló indítványt visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

Az Alkotmánybíróság
47/2006. (X. 5.) AB

határozata*

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányelle-
nességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok
alapján, valamint – részben hivatalból eljárva – mulasztás-
ban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése
tárgyában – dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos
indokolásával, valamint dr. Bihari Mihály, dr. Bragyova
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András és dr. Kiss László alkotmánybíróknak a határozat
3. pontjára vonatkozó különvéleményével – meghozta a
következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság hivatalból megállapítja, hogy
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 89. §
(1) bekezdésében foglalt igazolás jogintézménye szabá-
lyozásakor az Országgyûlés jogalkotói feladatának elmu-
lasztásával alkotmányellenes helyzetet idézett elõ azzal,
hogy nem teremtette meg maradéktalanul az Alkotmány
71. § (1) bekezdésébe foglalt egyenlõ választójog alapel-
vébõl következõ követelmények érvényesülését biztosító
jogszabályi feltételeket.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyûlést, hogy
jogalkotói feladatának 2007. június 30-ig tegyen eleget.

Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 89. § (1) bekezdésével kapcsolatban
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség meg-
szüntetésére irányuló indítványt egyebekben elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 89. § (1) bekezdése alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítványt elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a választá-
si eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlé-
si képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló
60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. számú melléklete
IV. 30. pontjának második mondata alkotmányellenes,
ezért azt megsemmisíti.

A megsemmisített rendelkezés a határozat közzétételé-
nek napján veszti hatályát.

A rendelet 1. számú melléklete IV. 30. pontja az alábbi
szöveggel marad hatályban:

„30. Az igazolás és a 35. pont szerinti érvényes igazol-
ványok egyidejû bemutatását követõen kell felvenni a név-
jegyzékre azt a választópolgárt, aki a lakóhelyétõl távol
történõ szavazásra igazolással rendelkezik (egyidejûleg az
igazolást el kell venni és a választópolgárt F jegyzékre is
fel kell venni).”

4. Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 66. § (1) bekezdése, 66. § (2) bekez-
dés b) pontja és 104. §-a alkotmányellenességének megál-
lapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt eluta-
sítja.

5. Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk vá-
lasztásán történõ végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.)
BM rendelet 1. számú melléklete IV. 30. pontjának elsõ
mondata alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

6. Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 16. § (2) bekezdés c) pontja és
111. §-a alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

7. Az Alkotmánybíróság az igazolással szavazásról
szóló 12/2006. (IV. 6.) OVB állásfoglalás alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
eljárást megszünteti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzé teszi.

A Kormány
2168/2006. (X. 5.) Korm.

határozata
az Alkotmánybíróság és az Országgyûlés

döntéseibõl adódó egyes feladatokról

I.

1. Az Alkotmánybíróság 17/2006. (V. 17.) AB hatá-
rozatában megállapította, hogy a Magyar Köztársaság
2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény
91. § (1) bekezdése e) pontjának „helyi önkormányzati”
szövegrésze, továbbá a lakáscélú állami támogatásokról
szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés
h) pontja és 23. §-a alkotmányellenes, ezért azokat 2006.
december 31-ével megsemmisítette. Meg kell vizsgálni,
hogy az Alkotmánybíróság határozatából következik-e
jogalkotási feladat a Kormány számára.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2006. október 18.

2. Az Alkotmánybíróság 19/2006. (V. 31.) AB határo-
zatában megállapította, hogy a bírák jogállásáról és java-
dalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. §
(5) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt 2007. május 31.
napjával megsemmisítette. Készüljön elõterjesztés az
alkotmányos szabályozás érdekében.

Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2007. február 15.

3. Az Alkotmánybíróság 21/2006. (V. 31.) AB határo-
zatában megállapította, hogy a kötelezõ egészségbizto-
sítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 52. §
(3) bekezdésének második mondata, 83. § (2) bekezdése
i) pontjának „a baleseti ellátásra jogosító foglalkozási
betegségek, illetve” szövegrésze, továbbá a kötelezõ
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egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet 32. §-ának (3) bekezdése, valamint az 1. számú
melléklete alkotmányellenes, ezért azokat 2006. decem-
ber 31-i hatállyal megsemmisítette. Készüljön elõterjesz-
tés az alkotmányos szabályozás érdekében.

Felelõs: egészségügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2006. október 18.

4. Az Alkotmánybíróság 22/2006. (VI. 15.) AB határo-
zatában megállapította, hogy az épített környezet alakítá-
sáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 27. § (1) bekezdése és (3) bekezdésének második
mondata alkotmányellenes, ezért azokat 2007. június 30-i
hatállyal megsemmisítette. Megállapította továbbá az
Alkotmánybíróság, hogy az Országgyûlés jogalkotói fel-
adatának elmulasztásával alkotmányellenes helyzetet idé-
zett elõ azáltal, hogy a kiszolgáló- és lakóút céljára történõ
lejegyzés szabályozásakor nem teremtette meg az Alkot-
mány 13. § (2) bekezdésében foglalt követelmények érvé-
nyesülését biztosító törvényi feltételeket. Készüljön elõ-
terjesztés az alkotmányos szabályozás érdekében.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2007. április 1.

5. Az Alkotmánybíróság 25/2006. (VI. 15.) AB határo-
zatában megállapította, az Alkotmány 13. § (1) bekezdésé-
ben biztosított, a tulajdonhoz való jogot sértõ, mulasztás-
ban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet keletkezett
annak következtében, hogy az Országgyûlés a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonat-
kozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tör-
vény 85. §-ában írt, kényszerbérlettel terhelt lakások eseté-
ben a tulajdonjog védelmét biztosító garanciális rendel-
kezéseket nem teljeskörûen állapította meg. Készüljön
elõterjesztés az alkotmányos szabályozás érdekében.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2007. április 1.

6. a) Az Alkotmánybíróság 32/2006. (VII. 13.) AB ha-
tározatában megállapította, az Országgyûlés mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elõ azzal,
hogy nem szabályozta tö0rvényben a kormányülések tar-
talmi dokumentálásának rendjét. A Kormány 2006. II. fél-
évi munkatervében foglalt, a Magyar Köztársaság
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. tör-
vénnyel és a központi államigazgatási szervekrõl, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvénnyel összefüggõ egyes tör-
vények módosítására vonatkozó törvényjavaslat keretében
kerüljön sor a szabályozásra.

Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Határidõ: azonnal

b) Az Alkotmánybíróság 37/2006. (IX. 20.) AB határo-
zatában megállapította, hogy az Alkotmány 37. § (3) be-
kezdését sértõ mulasztásban megnyilvánuló alkotmány-
ellenes helyzet jött létre annak következtében, hogy az
Országgyûlés a központi államigazgatási szervekrõl, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvényben – a miniszter helyettesí-
tése kapcsán – nem szabályozta a miniszter jogalkotó
hatásköre átruházásának tilalmát. A Kormány 2006. II. fél-
évi munkatervében foglalt, a Magyar Köztársaság minisz-
tériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvénnyel
és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvénnyel összefüggõ egyes törvények módosí-
tására vonatkozó törvényjavaslat keretében kerüljön sor
a szabályozásra.

Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: azonnal

7. Az Alkotmánybíróság 33/2006. (VII. 13.) AB hatá-
rozatában hivatalból eljárva megállapította, az Országgyû-
lés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet
idézett elõ azáltal, hogy nem biztosított törvényben a ter-
mészetvédelmi területek védetté nyilvánításának esetére
a tulajdonosoknak az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével
összhangban álló jogorvoslati lehetõséget. Készüljön elõ-
terjesztés az alkotmányos szabályozás érdekében.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2007. január 20.

II.

1. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
156. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján
a Kormány – a törvény tapasztalatainak 2007-ben történõ
áttekintését követõen – nyújtsa be a felsõoktatás közép-
távú tervét az Országgyûlésnek.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2008. december 1.

2. A 93/2005. (XII. 15.) OGY határozat 2. pontja alap-
ján a Kormány az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat
otthon ápoló személyeket segítõ intézményrendszer
továbbfejlesztése lehetõségének vizsgálatáról készült tájé-
koztatást nyújtsa be az Országgyûlésnek.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2006. december 6.
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3. Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló
96/2005. (XII. 25.) OGY határozat 9. pontjának d) alpont-
jában foglaltak alapján a Kormány a Koncepcióban foglal-
tak megvalósulásáról tájékoztassa az Országgyûlést.

Felelõs: a tájékoztató elkészítéséért a fejlesztés-
politikáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2008. október 1.

4. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat VII. fejezet (Záró ren-
delkezések) 1. pontjának e) alpontjában foglalt rendel-
kezések alapján a Kormány a területi folyamatokról szóló
beszámoló keretében tájékoztassa az Országgyûlést az
országgyûlési határozatban foglaltak megvalósításáról.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2009. szeptember 1.

5. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat VII. fejezet (Záró ren-
delkezések) 1. pontjának e) alpontjában foglalt rendelke-
zések alapján a Kormány végezze el az országgyûlési hatá-
rozat szükséges felülvizsgálatát. Készüljön elõterjesztés
a vizsgálat eredményérõl.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2010. október 1.

6. Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló
10/2006. (II. 16.) OGY határozat 3. pontjában foglaltak
alapján a Kormány a Program teljesítésérõl készítsen je-
lentést az Országgyûlés részére.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: kétévenként, elsõ alkalommal

2008. március 1.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2176/2006. (X. 17.) Korm.

határozata
a polgármesterek öregségi nyugdíjának, illetve
közszolgálati járadékának 2007. évi fedezetérõl

A Kormány felhívja a szociális és munkaügyi minisz-
tert, valamint a pénzügyminisztert, hogy a 2007. évi költ-
ségvetési törvény elõkészítése során gondoskodjon arról,
hogy a polgármesterek öregségi nyugdíja, illetve közszol-
gálati járadéka fedezete a Szociális és Munkaügyi Minisz-

térium költségvetési fejezetben, az Egyéb szociális ellátá-
sok és költségtérítések alcím alatt kerüljön megtervezésre.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: folyamatos

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Közlemény

Az Országos Munkavédelmi Képzõ
és Továbbképzõ Kft.
jelentkezési felhívása

munka- és tûzvédelmi szakképzésekre
a 2006/2007-es tanév – keresztfélév

FMK Nyilvántartási szám: 01-0182-05
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0477

I. Felsõfokú munkavédelmi szakirányú továbbképzés

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
és az OMKT Kft. együttmûködésének keretében indul:

Jelentkezési feltétel: egyetemi, illetve fõiskolai vég-
zettség.

Képzési idõ: 5 félév.
A tanulmányok elvégzése után tett sikeres záróvizsga

esetén a hallgatók felsõfokú munkavédelmi szakirányú
képesítést igazoló oklevelet kapnak. Az oklevél munkavé-
delmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére,
illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jo-
gosít, egyben alapfeltétele a munkavédelmi szakértõi iga-
zolvány megszerezhetõségének is.

II. Munkavédelmi technikus szakképzés (Országos
Képzési Jegyzék száma: 53 5499 01)

Jelentkezési feltételek:
– mûszaki jellegû szakközépiskolai, vagy mûszaki is-

meretet nyújtó képzésen szerzett képesítés, vagy
– mûszaki technikusi végzettség, vagy
– érettségi bizonyítvány és mûszaki jellegû szakmun-

kás-bizonyítvány, vagy
– érettségi és a MÁV felsõfokú forgalmi és kereskedel-

mi tanfolyamain szerzett végzettség, vagy
– érettségi és postaforgalmi képesítés.
Képzési idõ: 2 félév (250 óra).

22. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2051



A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hall-
gatók munkavédelmi technikusi bizonyítványt kapnak,
mely bizonyítvány középfokú munkavédelmi szakképesí-
téshez kötött munkakörök betöltésére, illetve munkabiz-
tonsági szaktevékenység ellátására jogosít.

III. Tûzvédelmi elõadó szakképzés (Országos Képzési
Jegyzék száma: 52 8915 02)

Jelentkezési feltétel: középiskolai végzettség.
Képzési idõ: 2 félév (324 óra).
A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hall-

gatók tûzvédelmi elõadó bizonyítványt kapnak, mely bizo-
nyítvány középfokú tûzvédelmi szakképesítéshez kötött
munkakörök betöltésére, illetve tûzvédelmi szakképesí-
tést igénylõ feladatok ellátására jogosít.

IV. Munkavédelmi és tûzvédelmi szakképzések

A tanrendek összehangolásával mind az I., mind a
II. pontokban felsorolt munkavédelmi szakképzésekre
jelentkezõk részére az OMKT Kft. lehetõséget biztosít
arra, hogy a munkavédelmi tanulmányaikkal egyidejûleg a
III. pontban szereplõ tûzvédelmi elõadó szakképzésben is
részt vegyenek.

Általános tudnivalók

Valamennyi szakképzés 2007 januárjában indul az
OMKT Kft. székhelyén, Budapesten.

Jelentkezési határidõ: 2006. december 29.
Jelentkezni az OMKT Kft. jelentkezési lapján lehet,

melyek beszerezhetõk személyesen
– az OMKT Kft.-ben (1111 Budapest, Mûegyetem

rkp. 9. „R” ép. II. em. 216., 218.) vagy
– a regionális Munkabiztonsági Felügyelõségeken,

illetve igényelhetõk levélben vagy telefonon. A II. és
III. pontokban felsorolt képzések jelentkezési lapja letölt-
hetõ a www.omkt.bme.hu weboldalról is.

A részletes információkat a jelentkezési laphoz mellé-
kelt tájékoztató, valamint az említett honlap tartalmazza.

Szóbeli felvilágosítást ad
– a felsõfokú munkavédelmi szakképzésrõl: Bogenfürst

Ferencné a 463-3610-es telefonon,
– a középfokú munkavédelmi szakképzésrõl: Szilágyi-

né Mihály Gyöngyi a 463-4396-os telefonon,
– a tûzvédelmi elõadó szakképzésrõl: Mészárosné Mar-

gittay Katalin a 463-2709-es telefonon.

Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Abda és Börcs Községek Önkormányzatának
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
aljegyzõi állás betöltésére

Az állás betöltése kinevezéssel történik, mely határozat-
lan idõre szól.

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:

– a körjegyzõ helyettesítése,

– a körjegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgárság,

– állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszer-
vezõi végzettség,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– legalább öt éves közigazgatási gyakorlat,

– kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség teljesítése,

– ECDL bizonyítvány (7 modulos).

Bérezés a Ktv. szabályai szerint történik.

A pályázat beérkezési határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtás határidejét követõ
legközelebbi együttes képviselõ- testületi ülés.

Az állás 2007. január 1-jétõl tölthetõ be.

A képviselõ-testület a pályázati eljárás eredményte-
lenné történõ nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázathoz csatolni kell:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– a legmagasabb iskolai végzettséget, valamint a szak-
vizsgát igazoló dokumentumok másolatát,

– részletes szakmai önéletrajzot.

A pályázatokat Abda község körjegyzõjéhez kell be-
nyújtani. Cím: Weller Tamás körjegyzõ, 9151 Abda, Szent
István u. 20.

Telefon: (96) 553-231.
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Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Balatonkenese nagyközség
és a hozzá tartozó küngösi kirendeltség

jegyzõi állása betöltésére

Pályázatot feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegennyelv-tudás (német, angol),
– közigazgatási területen szerzett vezetõi gyakorlat.

Bérezés és egyéb juttatás az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.)
alapján.

A pályázathoz kérjük csatolni:
– szakmai önéletrajzot,
– a polgármesteri hivatalok vezetésére vonatkozó szak-

mai programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok

másolatát.

A pályázat benyújtásának határieje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A jegyzõi állás határozatlan idõre szól és a testületi dön-
tést követõ hónap 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártát
követõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen kerül sor a
pályázók személyes meghallgatását követõen.

A pályázatokat zárt borítékban a következõ címre kell
eljuttatni: 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Sörédi Györgyné

polgármesternél személyesen vagy a (88) 481-741-es tele-
fonszámon lehet.

Balinka–Nagyveleg Községek Képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állásra

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetem vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezõ szakán szerzett diploma,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább ötéves szakmai, közigazgatási gyakorlat,
– legalább kétéves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv 7. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ feltételek:
– számítógépes ismeretek,
– nyelvvizsga.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– szakmai önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata.

A körjegyzõ illetménye az 1992. évi XXIII. törvény sze-
rint kerül megállapításra.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Igény szerint szolgálati lakás megoldható.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 15 napon belül

Balinka község polgármesteréhez kell benyújtani. Cím:
Wéninger László polgármester, Polgármesteri Hivatal,
8055 Balinka, Petõfi S. u. 34.

A pályázatok elbírálása a pályázati idõ lejárata utáni
elsõ együttes ülésen, melyrõl a pályázók írásbeli értesítést
kapnak.

Az állás betölthetõ: 2007. január 1-jétõl.

Bélavár Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi, vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– igazolást legalább 2 év közigazgatási gyakorlatról.
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A képviselõ-testület szakvizsgával nem rendelkezõ pá-
lyázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított
1 éven belül azt megszerzi.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 60. nap.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján, részmunkaidõben, napi 4 óra.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázatot Bélavár község polgármesterének címezve

kell benyújtani (7589 Bélavár, Szabadság tér 2.).

Biharnagybajom Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a kinevezett jegyzõ távollétének idejére,
teljes munkaidõs foglalkoztatásra

a jegyzõi állás betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv: Biharnagybajom Köz-
ség Önkormányzatának Képviselõ-testülete.

Meghirdetett munkahely: önkormányzat jegyzõi állás,
határozott idõre.

Képesítési feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az igazgatásszervezõi vagy az állam- és jogtudományi

doktori képesítést, valamint a közigazgatási vagy a jogi
szakvizsga letételét igazoló okiratok hitelesített másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot, illetve vezetõi elképze-

léseket a polgármesteri hivatal vezetésérõl, a jegyzõi fel-
adatok ellátásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban résztvevõk megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– az elõírtnál hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– helyismeret.

Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak
megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatot kézzel írottan, két példányban kell benyúj-
tani.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület kétfordulós
pályázati eljárást követõen, a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül, soron következõ ülésén dönt oly módon,
hogy a beérkezett pályázatok elõzetes értékelését testületi
ülésen végzi el, kiválasztva a négy, általa legjobbnak ítélt
pályázatot, melynek benyújtóit személyes meghallgatásra
hívja a következõ ülésre. A jegyzõ személyérõl ez a testü-
leti ülés dönt.

Az állás betölthetõ: 2007. január 1. napjától.
Szolgálati lakás szükség esetén biztosított.
A pályázat benyújtásának helye: Szitó Sándor polgár-

mester, Polgármesteri Hivatal, 4172 Biharnagybajom, Rá-
kóczi út 5.

Érdeklõdni lehet az (54) 472-002-es telefonszámon.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Dabas Város Önkormányzat Hivatásos Tûzoltósága
(2370 Dabas, Szent István út 47.)

parancsnoki álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– hivatásos tûzoltó tiszti állományviszony fennállása,
– felsõfokú egyetemi vagy fõiskolai állami végzettség,
– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat tûzvédelmi igazga-

tási, tûzoltási vagy tûzmegelõzési szakterületen,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ, rendé-

szeti mestervezetõi képzõ tanfolyami végzettség megléte,
vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– foglalkozás-egészségügyi (fizikai és pszichológiai)
alkalmasság,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– egyetemi végzettség,
– idegen nyelv ismerete,
– legalább „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai progra-

mot,
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– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok
másolatát,

– hivatásos tûzoltó állományban eltöltött idõ igazolását,
– vezetõi gyakorlatról szóló igazolást,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– rendészeti szakvizsga letételét igazoló iratot, ennek

hiányában nyilatkozat a kinevezést követõ egy éven belül
történõ elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõ képzõ,
rendészeti mestervezetõ képzõ tanfolyamok elõírt határ-
idõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozat.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei alapján.

A munkakör a pályázat elnyerése esetén megegyezés
szerinti idõponttól betölthetõ. A kinevezés határozatlan
idõre szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül.

A pályázatot zárt borítékban, Dabas város jegyzõjéhez
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B) címezve „Pályázat tûz-
oltó parancsnoki beosztásra” jeligével ellátva kell benyúj-
tani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírá-
lásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete dönt a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon
belül.

A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével – a nyertes pályázó kivéte-
lével – minden pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Dabas vá-
ros jegyzõje.

Fót Város Önkormányzatának jegyzõje
munkatársat keres

pénzügyi csoportvezetõi feladatok ellátására

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Feltétel: szakirányú fõiskolai végzettség.
Elõnyt jelent: államháztartási szakmai gyakorlat.
Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. törvény alapján.
A szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló ok-

mányok másolatát 2006. december 4-ig a Polgármesteri
Hivatal Titkársági Irodájára kell eljuttatni. Cím: 2151 Fót,
Vörösmarty tér 1. Tel.: (27) 353-365/104-es mellék.

Elbírálási határidõ: 2006. december 15.

Görbeháza Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a megüresedett jegyzõi állásra

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai tevékenységét tartalmazó

önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés a Ktv. vonatkozó része alapján.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Szolgálati lakás nincs.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenésétõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

Az állás 2007. január 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatot Görbeháza Község Polgármesteri Hivata-
lához dr. Pusztai Adél polgármesternek címezve lehet be-
nyújtani (4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39.).

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
Hajdúböszörmény Város

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság
(4220 Hajdúböszörmény, Kálvint tér 17.)

parancsnoki beosztásának betöltésére

A parancsnok fõ feladatai:
– a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság

tûzoltási, mûszaki mentési, katasztrófa-elhárítási, tûzmeg-
elõzési, tûzvizsgálati és munkavédelmi, gazdasági és sze-
mélyügyi feladatai ellátásának szervezése és felügyelete,

– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a
társadalmi szervekkel, a lakossággal, a gazdasági szerve-
zetekkel.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– felsõfokú állami iskolai végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ, ren-

dészeti mestervezetõ-képzõ tanfolyami végzettség, illetve
azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– legalább 5 éves tûzoltói és ebbõl legalább 3 év tûz-
megelõzési területen szerzett szakmai gyakorlat,

– foglalkozás-egészségügyi (pszichikai és fizikai) al-
kalmasság,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Pályázatnál elõnyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– munkavédelmi ismeretek,
– idegen nyelv ismerete,
– legalább „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– a parancsnokság illetékességi területén, illetve annak

közvetlen környezetében lévõ lakhely.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– szakmai tevékenységet,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai progra-

mot,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok

másolatát,
– a hivatásos tûzoltóállományban eltöltött idõ igazo-

lását,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– rendészeti szakvizsga – a kinevezést követõ egy éven

belül történõ – elvégzésérõl, illetve rendészeti vezetõvé
képzõ, rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamok elõ-
írt határidõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– referenciát.

Illetmény és egyéb juttatás: a fegyveres szervek hivatá-
sos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról (Hszt.)
szóló 1996. évi XLIII. tv. és végrehajtási rendelete alap-
ján.

A munkakör 2006. december 23-tól tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A beosztáshoz az önkormányzat szolgálati lakást bizto-

sítani nem tud.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Hajdúbö-

szörmény Város Polgármesteri Hivatala, 4220 Hajdúbö-
szörmény, Bocskai tér 1., Kiss Attila polgármester. A borí-

tékra kérjük ráírni: „Pályázat a tûzoltó-parancsnoki beosz-
tásra”.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálása: Hajdúböszörmény Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete a pályázati határidõ le-
jártát követõ képviselõ-testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével az érintett pályázók írásbeli
értesítést kapnak.

Eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartjuk.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. Ficsor

László jegyzõ, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.,
telefon: (52) 563-257.

Hatvan Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés és
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat

hiteles másolatát,
– vezetõi programot.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatot Hatvan város polgármesteréhez címezve,
„Aljegyzõi álláspályázat” jelzéssel (3000 Hatvan, Kossuth
tér 2.) lehet benyújtani.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ leteltét so-
ron követõ képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Eredményes pályázat esetén az aljegyzõi munkakör
azonnal betölthetõ.
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Jásztelek Község Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

a megüresedõ jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– állam- vagy jogtudományi doktori, vagy igazgatás-

szervezõi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Bérezés a Ktv. szabályai szerint.
A pályázat beérkezési határideje: a Belügyi Közlönyben

való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása: a benyújtás határidejét követõ

legközelebbi képviselõ-testületi ülés.
Az állás a pályázat eredményes elbírálásáról szóló érte-

sítés kézhezvételét követõen, 2007. január 1-jétõl betölt-
hetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

aki jelenleg is közszolgálati jogviszonyban van, annak a
meglévõ másolatát,

– a legmagasabb végzettséget, végzettségeket, valamint
a szakvizsgát igazoló dokumentumok másolatát,

– részletes szakmai önéletrajzot.

A kiíró képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvény-
telennek vagy eredménytelennek nyilvánítani.

A pályázatot Jásztelek Község Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének címezve, Kisbakonyi Zoltánné pol-
gármesterhez kell benyújtani (5141 Jásztelek, Szabadság
út 84.).

Káld és Borgáta Községek Önkormányzata
pályázatot hirdet

körjegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség vagy ál-

lamigazgatási fõiskolai végzettség,

– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 4 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló tv. sze-
rint.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt.

Az állás 2007. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést kö-

vetõ 15. nap, Káld község polgármesteréhez címezve
(9673 Káld, Berzsenyi u. 19.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat megjele-
nését követõ 60. nap.

Kevermes nagyközség polgármestere
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga egy éven belüli

megszerzése,
– legalább egyéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 30 napon belüli erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai múltat is tartalmazó önéletrajzot,
– a pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a polgár-

mesteri hivatal vezetésére vonatkozó elképzeléseket.

Bérezés a hatályos Ktv. szerint.

A pályázat beadásának határideje: 2006. december 15.
Az elbírálás a benyújtási határidõt követõ legközelebbi

testületi ülésen, az ügyrendi bizottság elõzetes véleménye
alapján történik.

Az állás betölthetõ a testületi ülést követõ hónap 1. nap-
jától.

A pályázat benyújtható Bugyi Ferenc polgármesterhez,
5744 Kevermes, Jókai út 1.
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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Hatósági osztály

osztályvezetõi állására

Az állás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 10. § (3) bekezdése alapján tölthetõ be.

Ellátandó feladatok: a Hatósági osztály irányítása, az
osztály munkájának szervezése, képviselete, valamint a
munkaköri leírásban szereplõ feladatok elvégzése.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, a pályázó eddigi mun-

kaköreinek, tevékenységének leírását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok hi-

teles másolatát,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. rendelkezéseinek
megfelelõen történik.

A pályázatot zárt borítékban Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata jegyzõjéhez kell benyújtani személyesen
vagy postai úton, egy példányban. Cím: 6100 Kiskunfél-
egyháza, Kossuth u. 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ 10 napon belül.

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja
el az erre a célra létrehozott elõkészítõ munkacsoport által
lefolytatott elõzetes értékelésének figyelembevételével.

Az állás 2007. január 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban Kiskunfélegyháza város
jegyzõjénél lehet érdeklõdni, telefon: (76) 461-961,
461-255.

Körmend Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítések megszerzését bizonyító hiteles doku-

mentumokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az állás 2007. január 1-jétõl betölthetõ.
Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény

szerint.
A pályázatot Körmend város polgármesterének címezve

(9900 Körmend, Szabadság tér 7.) a Belügyi Közlönyben
való megjelenést követõ 15 napon belül kell benyújtani,
elbírálására a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ
legközelebbi képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Kunbaja Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves jegyzõi gyakorlat,
– számítógép legalább felhasználói szintû ismerete,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és a szakvizsgát tanúsító okiratok hiteles

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos szak-

mai elképzeléseket,
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– nyilatkozatot a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség – kinevezés esetén
történõ – teljesítésérõl.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. november

30.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Az elbírálás módja: személyes meghallgatás után a kép-

viselõ-testület dönt.
A jegyzõi munkakör betöltésének idõpontja: 2006. de-

cember 15.
Szolgálati lakás – hosszabb távon – megoldható.
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-

nyújtani Kunbaja község polgármesteréhez, Halász István
polgármester, 6435 Kunbaja, Rákóczi F. u. 16. Tel.: (79)
471-088.

Mátészalka város jegyzõje
pályázatot hirdet

Mátészalka Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Iroda

vezetõi feladatainak ellátására

A közszolgálati jogviszony és a vezetõi megbízás hatá-
rozatlan idõre szól.

Besorolás és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a köztisztviselõk
juttatásaira vonatkozó helyi rendelet alapján történik.

Az irodavezetõ feladata:
A vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ elõírásai alap-

ján szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló iro-
da munkáját, illetve ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/16. vagy
II/2. pontjaiban – I. besorolási osztály – szereplõ iskolai
végzettségek valamelyikének megléte,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (ennek hiányában
a Ktv. által elõírt közigazgatási szakvizsga letétele a kine-
vezésétõl számított egy éven belül).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítést tanúsító okiratot vagy annak másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gya-

korlat,
– szakirányú vezetõi tapasztalat.

A pályázatokat a Belügyminisztérium hivatalos értesí-
tõjében (Belügyi Közlöny) történõ megjelenéstõl számí-
tott 30 napon belül lehet benyújtani Mátészalka város
jegyzõjéhez (4700 Mátészalka, Hõsök tere 9.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.

Az álláshely a pályázat sikeres elbírálása után azonnal
betölthetõ.

Az álláshely betöltésének feltétele az 1992. évi XXIII.
tv. 22/A. §-ában foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség teljesítése.

Mátészalka város jegyzõje fenntartja a jogot a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Felvilágosítást Mátészalka város jegyzõje ad, Mátészal-
ka, Hõsök tere 9. I. emelet. Telefon: (44) 501-363.

Mezõkövesd város jegyzõje
pályázatot ír ki

építésügyi igazgatási állás betöltésére

Képesítési és egyéb feltételek:
– felsõfokú végzettség (egyetemi vagy fõiskolai szintû

építészmérnöki, építõmérnöki-szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnök vagy fõiskolai szintû településmérnöki szak-
képzettség),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okirat másolatát,
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató szak-

mai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül.
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A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatok a határidõt követõ 15 napon belül kerül-

nek elbírálásra,
– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól

számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

A pályázati állás betölthetõ az elbírálást követõen azon-
nal.

A besorolás és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

A pályázat benyújtásának helye: dr. Galambos Ildikó al-
jegyzõ, Polgármesteri Hivatal, 3400 Mezõkövesd, Mátyás
király út 112.

Felvilágosítás a (49) 505-056-os telefonszámon kér-
hetõ.

Monorierdõ Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A Magyar Köztársaság elnöke a 88/2005. (VI. 29.) KE
számú határozatával a Monor városról leváló Monorierdõt
– 2006. október 1-jével – önálló községgé nyilvánította.
Monorierdõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete az újonnan létrejövõ település jegyzõi feladatainak el-
látására, jegyzõi munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A jegyzõ feladata:
– vezeti a polgármesteri hivatalt,
– gondoskodik az újonnan létrejött önkormányzat mû-

ködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
– gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hi-

vatal dolgozói tekintetében,
– döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó

államigazgatási ügyeket,
– dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a pol-

gármester ad át,
– tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-testület, a

képviselõ-testület bizottságainak ülésén,
– eljár a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt

ügyekben.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri

hivatal irányításáról és a jegyzõi feladatok ellátásáról
szóló szakmai programot,

– a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek.

A pályázat elbírálásánál elõny:
– vezetõi gyakorlat,
– 2 évnél hosszabb, települési önkormányzatnál eltöltött

közigazgatási gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól. A kinevezés és az
illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
és az önkormányzat vonatkozó helyi rendelete szerint tör-
ténik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-
ménynek a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl szá-
mított 30. nap.

A pályázat elbírálója: Monorierdõ Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete.

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

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel Monorierdõ Község Önkormány-
zatának polgármesteréhez címezve kell benyújtani az
alábbi címre: 2213 Monorierdõ, Béke köz 13.

További információ: Vad Mária alpolgármester, tele-
fon: 06 (30) 655-5542.

Ópusztaszer Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázati felhívása

jegyzõ köztisztviselõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, vagy

igazgatásszervezõi képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
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A képviselõ-testület a közigazgatási, illetve jogi szak-
vizsga alól 1 évre felmentést adhat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Kinevezés és bérezés az 1992. évi XXIII. tv.-ben foglal-
tak szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben való megjelenésétõl számított 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõ lejártát követõ 15. nap.

Az állás a pályázatok elbírálását követõen betölthetõ.
A jegyzõ közszolgálati jogviszonya 2007. január 1-jétõl
kezdõdõen, határozatlan idõre történõ kinevezéssel jön
létre.

A pályázatokat Ópusztaszer község polgármesteréhez
lehet benyújtani, Ópusztaszer, Tóhajlat 133. Telefon: (62)
275-011.

Az Õrségi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási tanácsa
pályázatot hirdet

az Õrségi Többcélú Kistérségi Társulás
Munkaszervezete

vezetõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási, területfejlesztési vagy vezetõi gya-

korlat,
– államháztartási ismeretek és gyakorlati tapasztalatok,
– német, angol nyelvbõl nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizs-

gát tanúsító oklevelek másolatát (az eredetit a személyes
meghallgatáson be kell mutatni),

– a munkaszervezet vezetésére vonatkozó szakmai el-
képzeléseket (a társulásban ellátott feladatokról, a munka-
szervezet létszámáról, feladatairól felvilágosítás Laczó
László elnöktõl kérhetõ, Magyarszombatfa Polgármesteri
Hivatal, tel.: 444-038).

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az álláshely 2006. december 1-jétõl tölthetõ be.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései alapján megegyezés sze-
rint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázatot Laczó László elnöknek címezve (9941
Õriszentpéter, Városszer 55.) kell benyújtani, a borítékra
ráírni: „Munkaszervezet vezetõ pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ társulási tanács ülés.

Pacsa Nagyközség, Zalaigrice és Nemesrádó Község
Önkormányzatának körjegyzõje

pályázatot hirdet
gazdasági ügyintézõi, csoportvezetõi munkakörre

A közszolgálati jogviszony és vezetõi megbízás határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról
szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv., valamint a köztiszt-
viselõk juttatásaira vonatkozó helyi rendelet alapján.

Az ügyintézõ, csoportvezetõ feladata:
Pacsa Nagyközség Önkormányzatának gazdálkodásá-

val, pénzügyi, számviteli nyilvántartásaival kapcsolatos
feladatok ellátása, továbbá a körjegyzõség és az ahhoz tar-
tozó önkormányzatok gazdálkodási, adóügyi feladatait
végzõ ügyintézõk munkájának szervezése, irányítása és el-
lenõrzése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû szakirányú végzettség,
– legalább 5 éves költségvetési gazdálkodásban szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga, ennek hiányában a szak-

vizsga letétele a kinevezéstõl számított 1 éven belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes, kézzel

írott önéletrajzot,
– szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Elõnyt jelent szakirányú vezetõi gyakorlat.
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Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben való megjelenés-

tõl számított 15 napon belül lehet benyújtani dr. Szabados
Gyula körjegyzõhöz (8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a 3 polgármester egyetértésével – a kör-
jegyzõ dönt.

Az álláshely az elbírálást követõen 2006. december
16-tól tölthetõ be.

Az álláshely betöltésének feltétele a Ktv. 22/A. §-ában
foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredményte-
lenné nyilvánítására.

Felvilágosítást dr. Szabados Gyula körjegyzõ ad, 8761
Pacsa, Kisfaludy u. 2., tel.: (92) 568-011.

Rakamaz Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben szereplõ általános alkalmazási feltételek (ma-
gyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet),

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés, valamint jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat má-

solatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának helye: Rakamaz Város Ön-

kormányzata, 4465 Rakamaz, Szent István út 116. Tele-
fon: (42) 371-495.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Szederkény és Monyoród Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább két éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül:
– anyakönyvi szakvizsga,
– angol- és/vagy németnyelv-vizsga,
– saját gépkocsi és vezetõi engedély.

Pályázathoz mellékelni kell:
– önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény és
az önkormányzati rendeletek alapján.

Pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenéstõl számított 20. nap.

A pályázat elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ legközelebbi együttes ülésen kerül sor.

Az állás betölthetõ: 2007. február 4-tõl.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Hergenrõder János Szederkény polgár-

mesteréhez kell benyújtani. Cím: 7751 Szederkény, Kos-
suth L. u. 1. Telefon: 06 (69) 354-369, 06 (20) 43-35-710.

Tata Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(2890 Tata, Kossuth tér 1.)

pályázatot ír ki
jegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat kiírása a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján történik.

Az állás betölthetõ: 2006. december 20. napjától.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Az állás betöltésének feltételei:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.
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Elõnyt jelent:
– többéves a közigazgatásban eltöltött vezetõi gyakor-

lat,
– EU-s idegen nyelv ismerete.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga letételét igazoló

közjegyzõ által hitelesített okirat másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,

vezetési elképzeléseket,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat
– beérkezésének határideje: 2006. december 10.,
– benyújtásának helye: Tata város polgármestere, 2890

Tata, Kossuth tér 1.,
– elbírálásának módja: személyes meghallgatás a képvi-

selõ-testület ülésén,
– elbírálásának határideje: 2006. december 20.

Javadalmazás a Ktv. szabályai alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt

dr. Kórósi Emõke aljegyzõ, telefon: (34) 588-616.

Tetétlen Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

az 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján
pályázatot ír ki
jegyzõi állásra

A jegyzõ feladata a Polgármesteri Hivatal vezetése.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat (amely alól a

képviselõ-testület felmentést adhat),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,

– a képzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Kinevezés: határozatlan idejû köztisztviselõi jogvi-
szony.

Bérezés, egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, illetve a képviselõ-testület
rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ legkésõbb 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatot Bernáth Lászlóhoz, Tetétlen község pol-
gármesteréhez kell benyújtani (4184 Tetétlen, Kossuth
u. 65.).

Érdeklõdni lehet az (54) 712-000 telefonszámon.

Zsombó Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Az állás meghirdetésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése,
valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) 8. §-a, valamint 10. §-a és Zsombó
Község Önkormányzata Képviselõ-testületének …/2006.
(X. 13.) Kt. számú határozata alapján kerül sor.

Ellátandó feladatok: az Ötv.-ben, valamint az egyéb
jogszabályokban a jegyzõ számára meghatározott hatás-
körök gyakorlása és feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– teljes cselekvõképesség, általános egészségügyi alkal-

masság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnál elõnyt jelent:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– korábbi jegyzõi gyakorlat,
– legalább egyéves vezetõi gyakorlat,
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– angolnyelv-ismeret,
– saját gépjármû és jogosítvány,
– számítógép használatának ismerete (MS Word, Excel).

A pályázathoz csatolni kell:
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok

másolatát,
– szakvizsga-bizonyítvány másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelé-

seket tartalmazó szakmai programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázatának nyil-

vános ülésen történõ elbírálásához hozzájárul-e,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthessenek.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Illetmény, egyéb juttatások: a Ktv. szerint.
A jegyzõi állás az elbírálást követõ hónap elsõ napjától

betölthetõ.
A pályázatok a benyújtási határidõ lejártát követõ kép-

viselõ-testületi ülésen kerülnek elbírálásra.
A pályázat benyújtása postai úton vagy személyesen, a

Belügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 napon
belül, Zsombó község polgármesteréhez, az alábbi címre:
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. A pályázatot tartalmazó
zárt borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Gyuris Zsolt
polgármestertõl személyesen vagy telefonon a (62)
595-555-ös telefonszámon kérhetõ.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

A Közlekedési Fõfelügyelet fõigazgatója
pályázatot ír ki

a Központi Közlekedési Felügyelet
igazgatói munkakörének betöltésére

Az igazgató feladata: a vonatkozó jogszabályok, vala-
mint a felettes vezetõjének rendelkezései alapján szervezi,
irányítja és ellenõrzi a Központi Közlekedési Felügyelet
munkáját, illetve ellátja a személyes hatáskörébe tartozó
feladatokat. (Az igazgató feladatait a Központi Közleke-
dési Felügyelet Szervezeti, Mûködési és Ügyrendi Sza-
bályzata tartalmazza, amely megtalálható a Közlekedési
Fõfelügyelet honlapján: www.kff.hu)

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– vezetõi gyakorlat,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai vagy egyetemi

diploma) a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret.

Elõnyt jelent:
– további szakirányú végzettség vagy szakképzettség,
– a közlekedés területén szerzett szakmai tapasztalat,
– közigazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga, valamint az OKV elnök-

sége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített
tudományos fokozat és az annak alapján adott mentesítés,

– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikének ismerete (an-
gol/német/francia).

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatait,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.

Az igazgató jogállására, illetményére, valamint az
egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben a fõosztályvezetõi
besorolásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a hivatalos (Bel-
ügyi Közlönyben történõ) megjelenést követõ 15 napon
belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal,
de legkésõbb az elbírálást követõ egy hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Közlekedési Fõfel-
ügyelet Humánpolitikai Fõosztályának címezve (1066 Bu-
dapest VI., Teréz krt. 38., levélcím: 1389 Bp., Pf. 102) egy
példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Pályázat a Központi Közlekedési Felügyelet igaz-
gatói munkakörére”. A pályázattal kapcsolatban érdek-
lõdni lehet a Humánpolitikai Fõosztályon a 373-1419-es
telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtási határidõt követõen 30 napon belül
kerülnek elbírálásra, majd az elbírálást követõ 8 napon be-
lül – a pályázatot elnyerõ személy kivételével – a pályá-
zók részére visszaküldjük.
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A Közlekedési Fõfelügyelet fõigazgatója
pályázatot ír ki

a Baranya, Bács-Kiskun, Békés,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér,
Gyõr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom,
Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Tolna, Vas, Veszprém, Zala Megyei
Közlekedési Felügyelet,

valamint a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet
igazgatói munkakörének betöltésére

A megyei igazgató feladata: a vonatkozó jogszabályok,
valamint a felettes vezetõjének rendelkezései alapján szer-
vezi, irányítja és ellenõrzi a megyei/fõvárosi közlekedési
felügyelet munkáját, illetve ellátja a személyes hatásköré-
be tartozó feladatokat. (Az igazgatók feladatait a közleke-
dési felügyeletek Szervezeti, Mûködési és Ügyrendi Sza-
bályzata tartalmazza, amely megtalálható a Közlekedési
Fõfelügyelet honlapján: www.kff.hu)

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– vezetõi gyakorlat,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai vagy egyetemi

diploma) a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret.

Elõnyt jelent:
– további szakirányú végzettség vagy szakképzettség,
– a közlekedés területén szerzett szakmai tapasztalat,
– közigazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga, valamint az OKV elnöksé-

ge által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített
tudományos fokozat és az annak alapján adott mentesítés,

– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikének ismerete (an-
gol/német/francia).

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatait,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.

Az igazgató jogállására, illetményére, valamint az
egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben a fõosztályvezetõi
besorolásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a hivatalos (Bel-
ügyi Közlönyben történõ) megjelenést követõ 15 napon
belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal,
de legkésõbb az elbírálást követõ egy hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Közlekedési Fõfel-
ügyelet Humánpolitikai Fõosztályának címezve (1066 Bu-
dapest VI., Teréz krt. 38., levélcím: 1389 Bp., Pf. 102) egy
példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Pályázat a … Megyei Közlekedési Felügyelet igaz-
gatói munkakörére”. A pályázattal kapcsolatban érdek-
lõdni lehet a Humánpolitikai Fõosztályon a 373-1419-es
telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtási határidõt követõen 30 napon belül
kerülnek elbírálásra, majd az elbírálást követõ 8 napon be-
lül – a pályázatot elnyerõ személy kivételével – a pályá-
zók részére visszaküldjük.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humánpolitikai fõosztálya

(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
pályázatot hirdet

a Közösségi Támogatások Koordinálásáért Felelõs
Elnökhelyettes irányítása alatt mûködõ
Regionális Fejlesztés Operatív Program

Irányító Hatóság
fõosztályvezetõi besorolású,

igazgatói munkakörének betöltésére

Fõbb feladatok:
– az irányító hatóság munkájának adminisztratív, pénz-

ügyi, szakmai irányítása;
– közremûködés a regionális fejlesztési operatív prog-

ramokhoz kapcsolódó tervezési feladatokban,
– az 2004–2006 és 2007–2013 közötti EU-tervidõszak

regionális fejlesztési operatív programjainak megvalósítá-
sa az eredményesség, a hatékonyság és a szabályszerûség
szempontjainak érvényesítése mellett,

– a megvalósításba bevont közremûködõ szervezetek
munkájának felügyelete és koordinációja,

– az OP Monitoring Bizottságok titkárságainak mû-
ködtetése, a Monitoring Bizottság munkájának támoga-
tása,
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– kapcsolattartás a regionális fejlesztésben érintett
partner szervezetekkel – különösen a minisztériumokkal,
regionális fejlesztési tanácsokkal és ügynökségekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (elsõsorban közgazda-

sági vagy jogi diploma),
– tárgyalóképes, aktív angol nyelvtudás (minimum kö-

zépfokú nyelvvizsga),
– legalább hároméves vezetõi tapasztalat,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel,

Power Point ),
– kiváló kapcsolatteremtõ készség, dinamikus, agilis

személyiség,
– nagyfokú önállóság és terhelhetõség.

Elõnyt jelent:
– államigazgatási gyakorlat, államigazgatási eljárások

ismerete,
– átfogó országos illetve regionális jelentõségû felada-

tok megoldásában szerzett tapasztalat,
– az Európai Unió, azon belül az EU támogatási prog-

ramjai területén szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, referencia

személyek megjelölésével,
– motivációs levelet,
– az iskolai végzettséget, illetve a nyelvtudást igazoló

dokumentumok másolatát,
– a feladat megvalósítására vonatkozó rövid szakmai

koncepciót (3-5 oldalban).

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 30.

A pályázatot zárt borítékban a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Humánpolitikai fõosztályára, a fenti címre kérjük
beküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni a „ROP IH ve-
zetõ” megjelölést.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt
pályázatok a benyújtási határidõt követõen legkésõbb
15 napon belül elbírálásra kerülnek. A pályázókat, az elbí-
rálást követõ 8 napon belül írásban tájékoztatjuk az ered-
ményrõl.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az esélyegyenlõség
elvét alkalmazó munkáltató!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, vala-
mint 10. §-a alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegy-
zõi munkakör betöltésére.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– javaslattétel a polgármesteri hivatal vezetésére, mû-

ködésére.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya) és azokat igazolnia kell.

A pályázat tartalmazza a pályázó önéletrajzát, végzett-
ségét, képzettségét igazoló iratai – közjegyzõvel hitelesí-
tett – másolatát, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványát.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint történik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: állami és jogtu-
dományi doktori képesítés, jogi szakvizsga, német vagy
angol nyelv ismerete, legalább 5 éves közigazgatási gya-
korlat.

A pályázat beérkezésének határideje: 2006. novem-
ber 30.

A pályázatokat a polgármesternek címezve, ajánlott
postai küldeményként kell benyújtani, cím: 8624 Balaton-
szárszó, Hõsök tere 1.

További információkat a polgármestertõl kérhetnek a
pályázók, telefon: (84) 362-501.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ el-
sõ képviselõ-testületi ülésen történik, a munkakör ezt kö-
vetõen azonnal betölthetõ.

Szolgálati lakást biztosítani nem tud a képviselõ-
testület.

A képviselõ-testület fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja és új pályá-
zatot ír ki.
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Boba Község Önkormányzata
pályázatot ír ki

2007. január 1-jétõl betöltendõ,
napi 4 órás fõfoglalkozású

jegyzõi álláshelyre

A polgármesteri hivatal székhelye: 9542 Boba, Berzse-
nyi D. u. 1.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jogi vagy közigazgatási gyakorlat,
– német- vagy angolnyelv-tudás.

Illetmény: a Ktv. és az Ötv. elõírásainak megfelelõen.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentum másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül
Boba Község Önkormányzata polgármesterének (9542
Boba, Berzsenyi D. u. 1.) kell eljuttatni.

Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet

fõépítész-irodavezetõ álláshelyre

A munkakör betöltésekor a határozatlan idejû kineve-
zéssel egyidejûleg a Fõépítészi Iroda vezetésére szóló
– az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerinti fõosztályveze-
tõ-helyettesi szintnek megfelelõ – vezetõi megbízásra is
sor kerül. Ez vagyonnyilatkozat-tételi és egy éven belüli
közigazgatási szakvizsga letételi kötelezettséget von maga
után. Az illetmény és egyéb juttatások megállapításának
szabályait a Ktv., a 29/2003. (X. 27.) ZKT rendelet, vala-
mint a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

Feladatai:
– vezeti a Fõépítészi Irodát,
– ellátja az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellá-

tásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirõl
szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. és 6. §-ában felso-
rolt feladatokat.

Alkalmazási feltételek:
– okleveles építészmérnöki végzettség,
– a településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi

igazgatás körében eltöltött – összesen legalább nyolcéves
gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– térinformatikai ismeretek,
– további szakirányú szakképesítés,
– É1 tervezõi fokozat szerinti tervezõi jogosultság.

A pályázat követelményeivel kapcsolatos részletes in-
formációt Dworák István humánpolitikai csoportvezetõ
ad. Telefon: (1) 467-9176 vagy 467-2375.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A jelölt részletes szakmai elképzeléseit, hogy fõépítész-

ként milyen elveket és gyakorlati elképzeléseket kíván
megvalósítani, illetve javasolni az önkormányzat felé. En-
nek kidolgozásához konzultációs lehetõséget biztosítunk
és rendelkezésre bocsátjuk a hatályos helyi építésügyi jog-
szabályokat. A mûködõ térinformatikai rendszer megte-
kinthetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi és jelenlegi

munkaköreinek ismertetésével,
– képesítést igazoló dokumentumok másolatait.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történt megjelenést követõ 30. nap.

A jelentkezés benyújtható postai úton: Budapest-Zugló
Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai Csoport, 1590 Bu-
dapest, Pf. 180 címre, vagy személyesen: Budapest XIV.,
Pétervárad u. 2. I. 130. szobába, zárt borítékban. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Fõépítész-irodavezetõ pályázat”.

Az állás betöltésérõl a polgármester egyetértésével a
jegyzõ dönt.

A pályázat elbírálásának határideje 2007. január 2.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül tájékoztatást kapnak.
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Cece Nagyközség–Vajta Község képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi álláshely betöltésére

Cece Nagyközség és Vajta Község önkormányzatai a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
7–9. §-ainak figyelembevételével pályázatot írnak ki Cece
székhellyel mûködõ körjegyzõség körjegyzõi munkakör
betöltésére.

Pályázati feltételek:

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell betölteni.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. és a képviselõ-testület
rendelete alapján kerül megállapításra.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képzettséget tanúsító okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcso-
latos elképzeléseit.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatokat Cece nagyközség polgármesteréhez
kell benyújtani a következõ címre: 7013 Cece, Deák Fe-
renc u. 13.

A körjegyzõi állás betöltésére kiírt pályázatról a képvi-
selõ-testület a határidõ lejártát követõ elsõ ülésen dönt.

Az állás betölthetõ: 2007. január 1-jétõl.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ
Varga Gábor polgármestertõl a következõ telefonszámo-
kon: 06 (25) 505-150, 06 (30) 650-7860.

A képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartja.

Dombiratos Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõ állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 3 éves jegyzõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységeinek leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítést, valamint a közigazgatási szakvizsga le-
tételét igazoló okirat másolatát,

– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai
vezetési elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-

tott 1992. évi XXIII. törvény elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl

számított 30. nap.
A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-

tási határidõt követõ legközelebbi testületi ülésen dönt.
Az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ, részmun-

kaidõben is.
A pályázatokat Dombiratos Község Önkormányzata

polgármesterének kell benyújtani. Cím: 5745 Dombiratos,
Széchenyi u. 42. Telefon: 06 (68) 438-000.

Gacsály és Császló Községek Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
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A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– kézzel írott szakmai önéletrajzot,
– a körjegyzõi állás betöltésével kapcsolatos elképzelé-

seket.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell betölteni.

Szükség esetén szolgálati lakás biztosítása csak késõbbi
idõpontban lehetséges.

A munkakör az elbírálást követõen, 2007. január 1-jétõl
tölthetõ be.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-

vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
15. nap.

A pályázatot személyesen, illetve postai úton lehet be-
nyújtani 1 példányban, „Körjegyzõi pályázat” megjelölés-
sel Petra András, Gacsály Község Önkormányzata polgár-
mesteréhez a következõ címre: 4972 Gacsály, Széchenyi
út 25.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat Ga-
csály és Császló Községek Képviselõ-testületei a pályázat
benyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi együttes
ülésen bírálja el.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Petra And-
rás polgármester, telefon: (44) 368-437.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete
osztályvezetõi munkakörének betöltésére

Ellátandó fõ feladatok:
– a polgármesteri hivatal szervezeti egységeként (osz-

tályként) mûködõ közterület-felügyelet részére meghatá-
rozott feladatok ellátásának biztosítása a közterület-fel-
ügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény, a vonatkozó
jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi dön-
tések szerint a szakmai feladatok ellátása,

– az intézmény alkalmazottaival kapcsolatos átruházott
munkáltatói jogok jogszerû és rendeltetésszerû gyakor-
lása.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogvi-
szonyban határozatlan idõre történik.

A munkakör a pályázat elbírálását követõ hónap 1.
munkanapjától betölthetõ.

A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM
együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és
pszichikai alkalmasság igazolása.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/13. pont-
jában – a közterület-felügyelõi munkakörre – az I. beso-
rolási osztályban meghatározott képesítés,

– a Ktv. 31. § (2) bekezdésében meghatározottak sze-
rint közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) által adott mente-
sítés,

– legalább 3 éves közigazgatási vagy rendészeti igaz-
gatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:

– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,

– idegen nyelv tudása,

– vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a közterület-felügyelet mûködtetésére vonatkozó
részletes szakmai programot,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok hiteles
másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati Szabályzat
alapján kerül sor.

A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõnek címezve
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügymi-
nisztérium hivatalos értesítõjében való közzétételétõl szá-
mított 16. nap 13 óra.

A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határ-
idõt követõ 15. nap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a (93) 500-706-os vagy az 500-710-es telefonszámon.

22. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2069



Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– szakvizsga-bizonyítvány másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ testületi ülés.

Az állás 2007. július 8-tól tölthetõ be határozatlan idõre
szóló kinevezéssel, addig a jegyzõi feladatok ellátására a
pályázónak a képviselõ-testület megbízást ad. A munka-
kört teljes munkaidõben kell ellátni. A jegyzõi feladatokat
Ráckeve Város Önkormányzatával körjegyzõségben lévõ
Lórév községben is el kell látni.

Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló XXIII. tv. alapján.

A pályázatokat Ráckeve város személyzeti ügyintézõjé-
hez kell benyújtani zárt borítékban. Cím: 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi
pályázat”.

További információ a (24) 523-319-es telefonszámon
kérhetõ.

Tar Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetem vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett képesítés,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

Elõnyt jelent:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett diploma,
– legalább középfokú, államilag elismert (C típusú) an-

gol- vagy németnyelv-vizsga,
– helybenlakás.

A pályázatot Tar község polgármesterének címezve
(3073 Tar, Szondi út 55.) lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ
testületi ülésen történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
Porva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületével

közösen
pályázatot hirdet

határozott idõre, elõreláthatóan legfeljebb 2008.
január 26-ig a kinevezett körjegyzõ tartós

távollétének idejére,
körjegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (illetve az alóli

mentesítés),
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítési követelményeket igazoló dokumentumok

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot.
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Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelentéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Borzavár község polgármesteréhez kell

benyújtani (8428 Borzavár, Fõ út 43.).

Önkormányzati
és területfejlesztési miniszteri

utasítás

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
6/2006. (BK 22.) ÖTM

utasítása
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

hivatali szervezeteihez kirendelt jármûvek
nyilvántartásáról, üzemeltetésérõl

és költségelszámolásáról, valamint a szolgálati
személygépkocsik tartós belföldi magáncélú

igénybevételérõl

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
hivatali szervezeteihez kirendelt jármûvek nyilvántartá-
sára, üzemeltetésére és költségelszámolására, valamint a
szolgálati személygépkocsik tartós belföldi magáncélú
igénybevételére kiadom az alábbi

utasítást:

I.

Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya kiterjed;
a) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztéri-

um (a továbbiakban: ÖTM) hivatali szervezeteivel jogvi-
szonyban álló köztisztviselõkre, közalkalmazottakra, hi-
vatásos állományúakra és a munkavállalókra, valamint a
minisztériummal egyéb jogviszonyban lévõ munkaválla-
lókra (a továbbiakban együtt: munkavállaló).

b) A jármûvek tekintetében külön megállapodás alapján
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Központi Gaz-
dasági Fõigazgatóság (a továbbiakban: IRM KGF) va-

gyonkezelésében (forgalmi engedély szerinti tulajdoná-
ban) lévõ és az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály
(a továbbiakban: ÖTM PE-gF) jármû nyilvántartási jegy-
zékében (a továbbiakban: nyilvántartási jegyzék) szereplõ
jármû (a továbbiakban: szolgálati jármû) hivatali, szolgá-
lati, eseti és tartós magáncélú használatára, beleértve a lí-
zingelt, bérelt jármûveket is.

II.

A hivatali jármûvek igénybevétele

2. A hivatali jármûvek rendeltetése a hivatali feladatok
(ügyelet) ellátásához kapcsolódó utazás, szállítás biztosí-
tása.

3. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár (a további-
akban: Szakállamtitkár) egyedi elbírálása alapján hivatali
útnak minõsítheti:

a) területi koordinációs feladatok ellátásával összefüg-
gõ tartós hivatali gépjármû használatot;

b) munkahelyen kívüli ügyelet idejére a lakás és az
ügyelet helye közötti jármûhasználatot;

c) a munkahely változása esetén átmeneti idõre (legfel-
jebb 3 hónapra) lakás és munkahely közötti jármûhaszná-
latot;

d) a hivatali érdekbõl történõ költöztetést.

4. A hivatali jármû eseti magáncélú igénybevétele az
alábbiak szerint történhet:

a) kedvezményes költségtérítéssel (gépjármûvezetõvel)
– haszongépjármû (tehergépkocsi, autóbusz) az ÖTM

munkavállalója, nyugdíjasa számára költöztetéshez, illet-
ve saját tulajdonú lakás építéséhez, valamint a minisztériu-
mi szervezet által szervezett közösségi célra, továbbá a mi-
nisztérium munkavállalói, nyugdíjasai által létrehozott tár-
sadalmi szervezetek (szakszervezet, nyugdíjasklub, kultu-
rális-, sport- vagy szakmai egyesület, alapítvány) részére
eseti jelleggel, a PE-gF vezetõjének engedélye alapján.

b) teljes költségtérítés mellett
– a minisztérium szervezeteihez kirendelt személygép-

jármûvek esetében a szervek vezetõinek hozzájárulásával,
a PE-gF vezetõjének engedélye alapján,

– nem kirendelt jármûvek esetében (személygépjármû,
tehergépjármû, autóbusz) az igénybevételt a PE-gF veze-
tõje engedélyezi a minisztériumi szerv munkavállalója és
nyugdíjasa igénylése alapján.

Az engedélyezett kérelmeket, az igénybevételt megelõ-
zõen az IRM KGF Gépjármû-forgalmazási Osztályához
meg kell küldeni a számlázáshoz szükséges adatok rögzít-
hetõsége érdekében (1. melléklet).

5. A haszongépjármû jármûvezetõvel történõ eseti ma-
gáncélú igénybevétele esetén, a térítési díjon felül a felme-
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rülõ egyéb költségek (a jármûvezetõ díja (túlóra is), szál-
lás, étkezés, kiküldetési költsége, rendkívüli munkavég-
zés, a járulékaival számított díjai, a parkolási és autópálya-
díj stb.) az igénybevevõt terhelik.

6. A kabinetfõnök, a szakállamtitkárok, a titkárságve-
zetõ, a fõosztályvezetõ/hivatali egységvezetõ által írásban
kezdeményezett, országhatáron kívüli, szolgálati útnak
számító gépjármû igénybevétel esetén az IRM KGF fõ-
igazgatója, mint a jármûvagyon-kezelõ szerv vezetõje, a
jármûre vonatkozó, az ország területének elhagyására
szóló „Engedély”-t ad ki (2. melléklet).

7. A szolgálati jármû igénybevételéért fizetendõ térítési
díj:

a) teljes térítési díj:
– a típus szerinti teljes üzemeltetési (fenntartási, üzem-

anyag, amortizációs és biztosítási) költség 1 km-re vetített
összegével számolt indulástól érkezésig megtett km telje-
sítés alapján számolt díj;

b) kedvezményes térítési díj:
– az IRM KGF fõigazgatója által jóváhagyott normatáb-

lázatban szereplõ gépjármûtípusok szerinti üzemanyag-
felhasználás (hajtó- és kenõanyag) költsége.

8. A hivatali jármû vezetésére jogosult:
a) fõfoglalkozású gépjármûvezetõ;
b) ügyintézõ,
akit – csak személygépkocsi esetében – erre a fõfoglal-

kozásában ellátott feladata mellett a minisztérium hivatali
egység vezetõje feljogosít, feltéve, ha rendelkezik a kate-
góriára érvényes vezetõi engedéllyel és eleget tett a bel-
ügyi gépjármûvezetõk képzési, továbbképzési követelmé-
nyeinek megállapításáról szóló 28/2002. (BK 18.) BM uta-
sításban foglalt alapfokú gépjármûvezetõi vizsga követel-
ményeinek és ez által rendelkezik az IRM KGF által kiállí-
tott ügyintézõi igazolvánnyal.

Egy személygépkocsi vezetésére több ügyintézõ kijelö-
lése esetén a jármûvezetéssel megbízottak neveit a menet-
levélben a hivatali egység vezetõje által igazolt módon fel
kell tüntetni. A menetlevélben nem szereplõ személyek a
jármûvet nem vezethetik.

9. A hivatali jármûvek igénybevételük szerinti kate-
góriái:

a kihelyezett jármûvek
– a hivatali szervekhez kihelyezett jármûvek hivatali

célú igénybevételét a hivatali szerv vezetõje engedélyezi.
A menetlevélben naponta igazolja használatának jogossá-
gát, és egyben felel a hivatali feladatokhoz igénybevett jár-
mû szabály- és rendeltetésszerû használatáért, valamint a
jármû, általa elõírt helyen történõ tárolásáért;

– a taxi rendszerben üzemelõ személygépkocsik kizá-
rólag a hivatali szervek dolgozói fõfoglalkozású gépkocsi-
vezetõvel munkaidõben vehetik igénybe, hivatali felada-
taik ellátásához. Ezek a gépkocsik az IRM KGF Gépjár-

mû-forgalmazási Osztály 3. számú garázsának szolgálatá-
tól (írásban, faxon) igényelhetõk (Budapest, V. ker.,
Steindl u. 2.) (3. melléklet). A taxi rendszerû személygép-
kocsik igénybevételére és igénylésére jogosultak körét az
ÖTM hivatali szervezetek vezetõi jelölik ki és küldik meg
az errõl szóló kimutatást, név és telefonszám megjelölésé-
vel az IRM KGF Gépjármû-forgalmazási Osztály részére;

– a kulcsos rendszerben üzemelõ személygépkocsik
elsõsorban egy, vagy többnapos (legfeljebb 3 munkanap)
hivatali feladathoz vehetõk igénybe, fõfoglalkozású gép-
kocsivezetõ nélkül, ügyintézõi rendszerben. Az igénybe-
vételek koordinálhatósága érdekében a hivatali szervezet
vezetõje által aláírt igényt, az igénybevételt megelõzõen
1-2 nappal az IRM KGF Gépjármû-forgalmazási Osztály
részére kell megküldeni (4. melléklet);

– mûszaki tartalék jármûvek a jármûparkból biztosít-
hatók (külön igénylés nélkül), a javítás, vagy karambolos
sérülés miatt kiesõ gépjármûvek idõszakos pótlása, vala-
mint az IRM KGF Gépjármû-forgalmazási Osztály részére
megküldött jármûigénylések alapján egyes szakterületek
eseti többletfeladatainak ellátásához szükséges jármûvek
kiadása (5. melléklet).

10. A jármûvek tárolásának rendje
a) Az ÖTM Igazgatás költségvetésének terhére üzemel-

tetett kihelyezett, kulcsos és mûszaki tartalék gépjármûve-
ket naponta, a hivatali munkaidõ befejezését követõen, va-
lamint ünnep és munkaszüneti napokon a KGF alábbi ga-
rázsaiban kell tárolni:

– 1. számú garázs (Budapest XIV. ker., Mogyoródi
út 41.)

– 3. számú garázs (Budapest V. ker., Steindl Imre ut-
ca 2.)

A hivatali munka szempontjából indokolt esetben a hi-
vatali egység vezetõje írásban, engedélyezheti a szolgálati
jármû kijelölt garázson kívüli tárolását, ha a munka késõi
idõpontban történõ befejezése, illetve vidéki kiszállásra
való korai indulás, vagy késõi érkezés miatt a garázs, és a
lakás közötti utazás közforgalmú jármûvel nem megoldha-
tó, vagy a gépkocsivezetõ kötelezõ pihenõidejét csak ezál-
tal lehet biztosítani. A kijelölt garázsokon kívüli parko-
lásra az engedély csak abban az esetben adható ki, ha a tá-
rolásra megjelölt hely megfelel a biztonságos gépjármûel-
helyezés feltételeinek.

b) A hivatali gépkocsi tartós belföldi magáncélú hasz-
nálatának engedélyével rendelkezõ személyek kötelesek
gondoskodni a jármû biztonságos (zárt, vagy õrzött) he-
lyen történõ elhelyezésérõl.

A menetlevelek vezetése

11. A hivatali jármûvek forgalmi, üzemeltetési adatait
az erre a célra rendszeresített menetlevéltömbben (a továb-
biakban: menetlevél) kell rögzíteni. A jármûvek menetle-
velében a személyi jármûhasználatra jogosultak (államtit-
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kár, szakállamtitkárok, kabinetfõnök) esetében csak a havi
induló és záró kilométereket, valamint a jármûvet vezetõ
személy nevét kell feltüntetni.

Minden egyéb esetben – a magáncélú igénybevétel ki-
vételével – a menetleveleket tételesen kell vezetni.

12. Az ügyintézõi gépjármûvek esetében az adott gép-
jármûhöz tartozó üzemanyag és autópálya kártyáinak, va-
lamint a jármû alapfelszerelésének kiadását és visszavéte-
lét az ügyintézõ gépjármûvezetõk között szigorú szám-
adású bizonylaton kell vezetni és ezeknek a tényét az erre
a célra rendszeresített, iktatott átadókönyvben kell rögzí-
teni.

13. A hivatali jármûvet jogosulatlanul magáncélra
igénybevevõ személyt, és a jogosulatlan használatot enge-
délyezõ vezetõt – fegyelmi felelõsségre vonás mellett – a
vonatkozó kártérítési elõírások alapján az okozott kár
megtérítésére kell kötelezni. A kártérítés összege nem le-
het kevesebb a 7. pont a) alpontja szerinti teljes térítési díj-
nál.

14. A hivatali szervezetek vezetõi felelõsek a hivatali
feladatokhoz igénybevett jármûvek szabály- és rendelte-
tésszerû használatáért és a használat jogszerûségének el-
lenõrzéséért.

III.

Üzemeltetési költségek elszámolása

15. A hivatali jármûvek üzemanyagköltségeit, a jogsza-
bályokban meghatározott alapnormák figyelembevételé-
vel képzett, a korrekciós szorzók alapján számított, és az
IRM KGF fõigazgatója által évente – a PE-gF vezetõjével
egyeztetve – jóváhagyott típusokra érvényes egyedi nor-
mák szerint kell elszámolni.

A hivatali jármûvek fajlagos fenntartási költségeit a
ténylegesen felmerülõ javítási, karbantartási költségek fi-
gyelembevételével kell megállapítani.

IV.

Szolgálati személygépkocsik
tartós belföldi magáncélú igénybevétele

16. A szolgálati személygépkocsik tartós belföldi ma-
gáncélú igénybevételét a Szakállamtitkár engedélyezi:

a) a minisztérium hivatali fõosztályvezetõk, valamint
fõosztályvezetõi jogállású vezetõk;

b) azok a vezetõk, akik nem tartoznak a 17. pontjának
hatálya alá, de hivatali (szolgálati) feladataik ellátásához
személygépkocsi tartós használata különösen indokolt,

írásbeli kérelmükre engedélyezhetõ a szolgálati személy-
gépkocsi tartós magáncélú használata.

17. A szolgálati személygépkocsik tartós magáncélú
igénybevételének engedélyezését

– a 16. pont a) alpontjában érintett vezetõknek az utasí-
tás 6. és 7. kitöltött melléklet,

– a 16. pont b) alpontjában érintett vezetõknek az írás-
beli kérelemhez csatolt, 6. és 7. melléklet
egyidejû felterjesztésével kell kezdeményezni.

18. A személygépkocsi tartós magáncélú igénybevéte-
lére vonatkozó „Engedély” csak annak az igényjogosult-
nak adható ki, aki a 7. mellékletben foglaltakat elfogadta és
a nyilatkozatot aláírta.

19. Az engedély visszavonásig érvényes. Az engedélyt
vissza kell vonni:

– pénzügyi fedezet hiánya esetén,
– ha az igényjogosult az utasításban foglalt feltételek-

nek már nem felel meg,
– ha az igényjogosult saját maga kéri,
– ha az igényjogosult a tartós magáncélú használatra vo-

natkozó szabályokat megszegi.
A visszavonás tényérõl az igényjogosultnak az Eljárási

rendben (8. melléklet) meghatározottak szerint a 9. mellék-
let szerinti – Nyilatkozat a megszûnésrõl, illetve szünetel-
tetésrõl – formanyomtatvány kitöltésével kell tájékoztat-
nia a PE-gF-t.

20. A szolgálati személygépkocsik magáncélú igénybe-
vételérõl szóló Engedélyek és Nyilatkozatok nyilvántartá-
sa a PE-gF feladata, amelyek egy példányát az IRM KGF
Gépjármû-forgalmazási Osztály részére megküldi. Az
Engedélyt a szolgálati személygépkocsik menetlevelével
együtt kell tárolni.

21. A tartós magáncélú igénybevétel csak olyan sze-
mélygépkocsikra engedélyezhetõ, amelyek Casco biztosí-
tással is rendelkeznek. A Casco biztosítások költségei a
személygépkocsi használóját terhelik. A tartós magáncélú
személygépkocsi igénybevétel során keletkezõ jármû sé-
rülés esetén az ÖTM-et ért kár rendezésére a kártérítéssel
kapcsolatos elõírások az irányadók.

22. A tartós magáncélú igénybevételre kiadott „Enge-
dély” csak az abban meghatározott forgalmi rendszámú,
gyártmányú és típusú személygépkocsira vonatkozik.

Ha az „Engedély”-ben szereplõ személygépkocsi vég-
leg lecserélésre kerül, a helyette kiadásra kerülõ személy-
gépkocsi tekintetében ismét be kell nyújtani a tartós ma-
gáncélú igénybevételre vonatkozó kérelmet, a korábbi
„Engedély” egyidejû megküldésével.

23. A tartós magáncélú belföldi használatra engedélye-
zett szolgálati személygépkocsi külföldre, csak a Szakál-
lamtitkár külön jóváhagyása mellett az IRM KGF engedé-
lye alapján mehet.
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24. A szolgálati személygépkocsik magáncélú igénybe-
vétele a szolgálati feladatok ellátását nem akadályoztat-
hatja, és nem hátráltathatja.

25. A szolgálati személygépkocsi tartós magáncélra tör-
ténõ igénybevételének engedélyezése személyre szóló.
A személygépkocsi vezetésére az a kedvezményezett jo-
gosult, aki a belügyi gépjármûvezetõk képzési, továbbkép-
zési követelményeinek megállapításáról szóló 28/2002.
(BK 18.) BM utasításban foglaltaknak eleget tett. A sze-
mélygépkocsi vezetését más személynek nem enged-
heti át. A szolgálati személygépkocsi magáncélú igénybe-
vétele esetén fõfoglalkozású gépkocsivezetõ nem vehetõ
igénybe.

26. A cégautó-adót, az egészségügyi hozzájárulást és a
munkaadói járulékot, a személygépkocsit tartósan magán-
célra igénybe vételre jogosultnak kell megfizetnie a hatá-
lyos jogszabályok alapján. A fizetési kötelezettség:

– az adott hónapban akár egyszeri igénybevétel esetén is
fennáll;

– az engedély visszavonása, illetve lemondása esetén a
visszavonás napján szûnik meg.

27. Ha az igénybevételre jogosult valamilyen oknál fog-
va egy teljes hónapot meghaladóan a szolgálati személy-
gépkocsit magáncélra nem veszi igénybe, akkor errõl a
tényrõl az ÖTM PE-gF-en keresztül az IRM KGF Forgal-

mazási Osztályát értesítenie kell. Erre a hónapra az enge-
déllyel rendelkezõt fizetési kötelezettség nem terheli.

28. Az utasítás 16. pontjában érintettek tekintetében a
szolgálati személygépkocsik tartós magáncélú használatá-
nak, és az utasítás 26. pontjában meghatározottak szerinti
fizetési kötelezettség teljesítésének rendjét a 8. melléklet
szerinti Eljárási Rend tartalmazza.

29. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ez-
zel egyidejûleg a Belügyminisztérium hivatali egységei-
nél, valamint a minisztériumi szerveknél forgalmazó szol-
gálati személygépkocsik tartós belföldi magáncélú igény-
bevételérõl szóló 8/2002. KA. Intézkedés, és az annak mó-
dosításáról szóló 2/2005. (BK 9.) KA. Intézkedés, vala-
mint a Belügyminisztérium hivatali szervezeteihez kiren-
delt, a BM Központi Igazgatás költségvetése terhére üze-
meltetett jármûvek nyilvántartásáról, használatáról, üze-
meltetési költségelszámolásáról, valamint a BM Központi
Gazdasági Fõigazgatóság nyilvántartási jegyzékében sze-
replõ haszongépjármûvek igénybevételérõl szóló 1/2006.
Közgazdasági Helyettes Államtikár intézkedése hatályát
veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

ÖTM Igazgatás / PE-gF

Szerv megnevezése: ……………………………………………………

Engedélyezem:

………………………………………
PE-gF vezetõje

ENGEDÉLY
hivatali gépjármû magáncélú igénybevételére

*Kérem, hogy részemre – személy.
– teher (gépkocsivezetõvel),
– autóbusz, mikrobusz (gépkocsivezetõvel)

gépjármû magáncélú igénybevételét engedélyezni szíveskedjék.

Igénybevétel idõtartama: ................. év........................ hónap ....... naptól
................. év........................ hónap ....... napig.

Számlázási cím: .................. (irányítószám) .................................... (helység) ........................................... (út) ...........
(házszám) .............. (emelet/ajtó).

Személygépkocsi igénybevétele esetén a jármû biztonságos, zárt, õrzött helyen történõ tárolását biztosítom.

Kirendelt személygépjármû esetében hozzájárulok a jármû magáncélú igénybevételéhez, ezen idõszakban arra nem
tartok igényt.

………………………………………
hivatali egység vezetõje

Budapest, …………év………………hónap…….nap.

Tisztelettel:

…………………………………………
igénylõ aláírása

………………………………………
Munkahely megnevezése

Olvasható Név:……………………………
Tel.: …………………………..

* A megfelelõ rész aláhúzandó.
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2. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

IRM KÖZPONTI GAZDASÁGI FÕIGAZGATÓSÁG

FÕIGAZGATÓ

Nyt. szám:

ENGEDÉLY

hivatali gépkocsi ország elhagyására

Az IRM Központi Gazdasági Fõigazgatóság vagyonkezelésében lévõ ........................................... forgalmi rendszámú
....................................... típusú jármûnek 200... ....................-tól 200... ............................ig ...............................irányába
az ország elhagyását engedélyezem.

Jármûvezetõ adatai:

Név: ..................................................................

Útlevél/személyi ig.szám: .....................................................

A jármû adatai:

Szín: ..................................................................

Alvázszám: ........................................................

Motorszám: .......................................................

Forgalmi engedély száma: ................................

Úticél:……………………………

Budapest, …………év………………hónap…….nap.

………………………………………

2076 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 22. szám



3. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

ÖTM Igazgatás / PE-gF

……………………………………
Megrendelõ szerv megnevezése

TAXI MEGRENDELÕ

Megrendelem ........................................................................ (igénybevevõ neve)

részére ......................................................................................................... címre

200... .............................hónap ......... nap.......... idõponttól .............................-ig

1 db taxi gépkocsi igénybevételét.

Tervezett útvonal: …………………………………………………………………

Megrendelõ neve: …………………………………………………………………

Telefonszáma: ……………………………………………………………………

Budapest, …………év………………hónap…….nap.

P. H.

………………………………
Megrendelõ szerv vezetõje

………………………………
Olvasható aláírás
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4. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

ÖTM Igazgatás / PE-gF

Igénylõ szerv megnevezése: ………………………………

MEGRENDELÕ

kulcsos gépjármû igénybevételére

Kérem, hogy 200... ........................................... hó ....... napjától 200... .................................. hó ....... napjáig ..... db
kulcsos gépkocsi igénybevételét biztosítani szíveskedjék.

A gépkocsi átvételével ............................................... hölgyet/urat bízom meg, aki a jármûvezetéshez érvényes kate-
góriájú gépjármûvezetõi engedéllyel és ügyintézõi igazolvánnyal rendelkezik.

– ügyintézõi igazolvány száma: …………………………………

Az igénybevétel során budapesti használat esetén a gépjármûvek a napi feladat elvégzése utáni tárolása (kivétel vidéki
vagy külföldi hivatali út) az IRM KGF ……………………………garázsában történik.

A gépkocsit átvevõ elérhetõségi telefonszáma: …………………………………………

Budapest, …………év………………hónap…….nap.

P. H.

………………………………
Igénylõ szerv vezetõje

………………………………
Olvasható aláírás
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5. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

ÖTM Igazgatás / PE-gF

Igénylõ szerv: ……………………………………

JÁRMÛ IGÉNYLÉS
többletfeladat végrehajtásához

Kérem, hogy a …………………………………………………………… részére, többlet feladatok végrehajtásához

200... ................................. hó ..... nap .......-tól 200... ................................ hó ..... nap .......-ig ........... db
............................................... típusú gépjármûvet

*a) gépjármûvezetõ nélkül
b) gépjármûvezetõvel biztosítani szíveskedjen.

a) a gépkocsivezetésével ………………………………………………… urat/hölgyet bízom meg, aki a jármûkategó-
riára érvényes gépjármûvezetõi engedéllyel és ügyintézõi igazolvánnyal rendelkezik.

Ügyintézõi igazolvány száma: …………………………………………

b) esetben
a kiállás helye és ideje: .....................................................................................
...........................................................................................................................

Kapcsolattartó személy neve telefonszáma: .......................................................
Az úti cél megnevezése: .....................................................................................

Budapest, …………év………………hónap…….nap.

………………………………
Igénylõ szerv vezetõje

……………………….…………
olvasható aláírás

Tel.: ………………………

* A megfelelõ rész aláhúzandó.
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6. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

ÖTM Igazgatás / PE-gF

ENGEDÉLY

…………………………………………………(név)……………………………

……..(a szerv megnevezése)…………………………………..(beosztás) részére

engedélyezem az IRM KGF vagyonkezelésében lévõ……………………………

forgalmi……………………………..rendszámú………………………………… gyártmányú és típusú, Casco bizto-
sítással rendelkezõ szolgálati személygépkocsi (a továbbiakban: cégautó) tartós magáncélú használatát az alábbi
feltételek mellett.

1. A személygépkocsi használata során az igényjogosult köteles betartani a közúti közlekedés szabályait. Ennek meg-
szegésébõl eredõ mindennemû, az ÖTM-et ért kárért felel a biztosítási szerzõdésben foglaltakkal összhangban.

2. A gépkocsik menetlevelének – tartós magáncélú használat esetén – a menetlevél „hely megnevezés” rovatába a bu-
dapesti forgalmazás esetén a „Bp. terület”, vidéki forgalmazás esetén a „vidék” bejegyzést kell tenni, az ország határon
túli igénybevétel esetén pedig a cél ország nevét kell feltüntetni az érkezés-indulás idõpontjának, a km óra állásának, az
igénybevétel céljának (magáncélú), valamint a gépkocsivezetõ nevének feltüntetésével.

3. Az engedély személyre szóló, magáncélú igénybevétel esetén az engedéllyel rendelkezõ a személygépkocsi vezeté-
sét más személynek nem adhatja át. A személygépkocsi csak az adott kategóriára érvényes vezetõi engedély birtokában
vezethetõ.

4. A magáncélú igénybevétel során bekövetkezett baleset, vagy egyéb káresemény esetén a követendõ eljárás és költ-
ségviselés megegyezik a szolgálati célú igénybevételre vonatkozó elõírásokkal.

5. A személygépkocsi telephelyen kívüli tárolását engedélyezem azzal, hogy a jogosult a személygépkocsit saját költ-
ségére zárt, vagy õrzött parkolóban is elhelyezheti.

6. A személygépkocsi magáncélú külföldi igénybevétele külön engedély alapján történhet.

Budapest, 200 ……………….

………………………………
közjogi és koordinációs szakállamtitkár
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7. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………......

…………………………………(szerv megnevezése) ………………………...

(beosztás), a szolgálati személygépkocsik tartós magáncélú igénybevételének szabályozásáról szóló ………………
………………… utasításban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem.

A cégautó adó, az egészségügyi hozzájárulás és a munkaadói járulék megfizetésére vonatkozó feltételekkel a szolgá-
lati személygépkocsi tartós magáncélú igénybevételét vállalom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a cégautó adót, az egészségügyi hozzájárulást és a munkaadói járulékot illetményembõl a
munkáltató levonja.

Budapest, 200 …………………………….

…………………………………

név: ....………………………………

beosztás, hely: ………………………..

adószám: ……………………………...
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8. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

ELJÁRÁSI REND
a szolgálati személygépkocsik tartós magáncélú használatáról, illetve a fizetési kötelezettségek teljesítésérõl

1. Az IRM KGF által üzemeltetett gépjármûparkból személygépkocsit tartós magáncélú használatra csak a 6. mellék-
let szerinti Engedély, illetve 7. melléklet szerinti Nyilatkozat 2 eredeti példányban történõ kitöltését követõen lehet
kiadni az igényjogosult részére.

Az Engedély tartalmazza:
– Igénybevevõ neve,
– Beosztása,
– Szervezet, szervezeti egység megnevezése,
– Gépjármû forgalmi rendszáma és gyártmánya,
A Nyilatkozat, amelyben az igénybevevõ hozzájárul a cégautó adó, az egészségügyi hozzájárulás és a munkaadói já-

rulék illetményébõl történõ havonkénti levonásához tartalmazza:
– Igénybevevõ neve,
– Beosztása,
– Igénybevevõ adószáma,
Az igényjogosult az Engedélyt és Nyilatkozatot azok kézhezvételétõl számított 3 munkanapon belül köteles leadni az

ÖTM PE-gF részére.

2. Az Engedélyek és a Nyilatkozatok gyûjtése és nyilvántartása az ÖTM PE-gF-en történik a következõ adattartalommal:
– Sorszám,
– Igénybevevõ neve,
– Beosztása,
– Szervezet, szervezeti egység megnevezése,
– Gépjármû forgalmi rendszáma és gyártmánya,
– Cégautó adó és járulékai,
– Engedélyezés dátuma és érvényessége,
– Megszûnés, szüneteltetés ténye.

3. A cégautó adót, az egészségügyi hozzájárulást és a munkaadói járulékot a személygépkocsi tartós magáncélú igény-
be vételének idejére a jogosultnak kell megfizetnie.

4. Az ÖTM PE-gF a pénzügyi rendezéshez szükséges Engedélyt és Nyilatkozatot az IRM KGF ATÜI Forgalmazási
Osztályára (a továbbiakban: Forgalmazási Osztály) küldi meg a Fõosztályra történõ beérkezést követõ 5 munkanapon
belül.

5. A Forgalmazási Osztály az Engedélyhez mellékeli a személygépjármûre vonatkozó cégautó adó összegét tartalma-
zó dokumentumot, majd az Engedély és Nyilatkozat 1-1 eredeti példányát a mellékelt cégautó adóval megküldi az IRM
KGF Pénzügyi, Számviteli és Informatikai Igazgatóság Pénzügyi Osztályára (a továbbiakban: Pénzügyi Osztály).

A megállapított cégautó adóról és járulékairól a Forgalmazási Osztály az ÖTM PE-gF-et is értesíti.

6. Az okmányok birtokában a Pénzügyi Osztály adóügyi elõadója számszerûsíti és teljesíti a befizetési kötelezettséget,
és errõl személyenkénti részletezéssel feladást készít az Illetmény-számfejtési Csoport felé az illetménybõl való egy-
összegû levonás teljesítésére.

7. A Pénzügyi Osztály és az ÖTM PE-gF között havonkénti egyeztetés keretében a Pénzügyi Osztály minden hónap
10. napjáig megküldi a magáncélú használatra biztosított személygépkocsik után havonta fizetendõ cégautó adóról és
járulékairól szóló kimutatást.

8. A magánhasználat megszûnésének illetve szüneteltetésének esetében a Jogosult a 9. melléklet szerinti Nyilatkozatot
küldi meg az ÖTM PE-gF részére a megszûnés vagy szüneteltetés elsõ napjától számított 3 munkanapon belül.

9. Az ÖTM PE-gF a megszûnésrõl, illetve szüneteltetésrõl szóló Nyilatkozatot a beérkezéstõl számított 5 munkana-
pon belül továbbítja a Forgalmazási Osztály felé.

10. A Forgalmazási Osztály az Engedély visszavonását, illetve a megszûnést, szüneteltetést, visszavonást igazoló ere-
deti okmányt a Pénzügyi Osztály felé továbbítja, aki intézkedik a cégautó adó és járulékai levonásának megszüntetésé-
rõl, illetve szüneteltetésérõl.
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9. melléklet a 6/2006. (BK 22.) ÖTM utasításhoz

NYILATKOZAT
a megszûnésrõl illetve szüneteltetésrõl

Alulírott…………………………………(név)…………………………………… (beosztási helye) nyilatkozom,
hogy a szolgálati személygépkocsik tartós belföldi magáncélú igénybevételérõl szóló szabályzat alapján:

a) 200…………………-tól 200……………………-ig a szolgálati személygépkocsi magáncélú használati jogosult-
ságomat szüneteltetni kívánom.*

b) 200……………………-tól szolgálati személygépkocsi magáncélú használati jogosultságomat meg kívánom
szüntetni.*

c) 200…………………..-tól szolgálati személygépkocsi magáncélú használati jogosultságom visszavonásra került. *

Tudomásul veszem, hogy szüneteltetés, megszûnés vagy visszavonás esetén, amennyiben fennáll adott hónapban
egyszeri magáncélú igénybevétel, a tárgyhavi fizetési kötelezettségnek eleget kell tennem.

A nyilatkozatot a megszûnés, szüneteltetés vagy visszavonás elsõ napjától számított 3 munkanapon belül megküldöm
az ÖTM Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály részére.

Budapest, 200…………..

Aláírás

Adószám:

* Megfelelõ rész kitöltendõ
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Felhívás

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
felhívása

a PRO RÉGIÓ DÍJ adományozásával kapcsolatosan

Felhívás az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) Területrendezési és Tervezési
Fõosztálya által – a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter többszörösen módosított 5/1992. (II. 21.) KTM ren-
deletével alapított –

PRO RÉGIÓ DÍJ

adományozásával kapcsolatosan.

A díjra a terület- és regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttmûködés elõmozdítása, a társadalom, a gazdaság
és a környezet összehangolt fejlesztése terén kiemelkedõ teljesítményt nyújtó személyeket, illetve szervezeteket lehet
javasolni.

A díj adományozásának idõpontja: 2007. március 15.

Az adományozás jelenlegi rendjét szabályozó 31/2005. (X. 21.) TNM rendelet 2. §-a szerint a díj adományozására
bárki tehet javaslatot.

Az elismerésre vonatkozó javaslatot az 1. számú melléklet szerint kell összeállítani.

A javaslat benyújtási határideje: 2006. december 15.

A Pro Régió díj adományozására vonatkozó javaslatot a Pro Régió Díj Bizottsághoz kell benyújtani. A Pro Régió Díj
Bizottság elnöke: az ÖTM területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkára; tagjai az elnök által a területfejlesztés és terü-
letrendezés elismert szaktekintélyei közül felkért személyek. A beérkezett javaslatok alapján a Bizottság elõterjesztést
készít az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek a Pro Régió Díj adományozására.

A díjjal plakett, az adományozást igazoló oklevél, és – személyek esetén a mindenkori köztisztviselõi illetményalap
hatszorosa, szervezet részére történõ adományozása esetén az illetményalap tizenkétszerese – pénzjutalom jár. Évente
legfeljebb 10 db díj kerül odaítélésre.

A díjat ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg, újabb díj adományozására csak
olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott díj
elnyerése óta ért el. A Pro Régió Díj eddigi kitüntetettjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A fenti javaslatot a bizottság titkári teendõit ellátó Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezé-
si és Tervezési Fõosztályára kell megküldeni (postai cím: 1903 Budapest, Pf. 314).
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1. számú melléklet

.....................................................................................

.....................................................................................

a javaslattevõ neve (megnevezése) és címe

JAVASLAT

PRO RÉGIÓ

díj, illetve elismerés adományozására

A javasolt személy (szervezet) neve:

*Tudományos fokozata: .................................................................................................................................................

*Születési helye, év, hó, nap: .........................................................................................................................................

Munkahelye: ..................................................................................................................................................................

*Beosztása (foglalkozása): .............................................................................................................................................

*Lakcíme: ......................................................................................................................................................................

Eddigi kitüntetései (évszámmal): ...................................................................................................................................

A javaslat indokolása: ....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................., 200...... ..................... hó ..... nap.

............................................
a javaslattevõ aláírása

* Természetes személy esetén kitöltendõ.
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2. számú melléklet

Pro Régió Díj kitüntetettjei a díj alapításától

1992
Kiss István

Dr. Körmendy Klára
Dr. Perczel Károly (posztumusz)

Csereháti Településszövetség

1993
Barna Gábor

Dr. Beluszky Pál
Molnár Gyula
Ottlik Gábor

Ormánság Alapítvány

1994
Dr. Csatári Bálint

Faludi Erika
Dr. Nemes Nagy József

Sólymosi László
Horváth Gábor

Dr. Kerényi László
Simon Károly

1995
Dr. Enyedi György
Kemény Bertalan
Dr. Tóth Albert
Hegedüs Imre

Zalakar Térségi Társulás

1996
Botos Gábor

Dr. Héder Sándor
Dr. Jákli Péter

Dr. Matolcsi Lajos
Dr. Torkos Veronika (posztumusz)

1997
Dr. Csemez Attila

Dr. Illés Iván
Rostonics László

Szabó Péter
Bányai Panoráma Egyesület

1998
Bihall Tamás

Hans Beck (EU nagykövet)
Dr. Horváth Gyula

Markolt Endre
Paksy Gábor

1999
Bihari Vilmos

Körmendy János
Schuchmann Péter

Dr. Tóth József
Cigány Vezetõk Szakmai Egyesülete – Debrecen

2000
Gadócziné dr. Fekete Éva

Kocsán Lajosné Marót Éva
Nógrádi Zoltán
Somfai András

Dr. Zala György

2001
Fazekas Péter

Dr. Laposa József
Márta István

Felsõ-Bácskai Önkormányzat Szövetség
Muramenti Nemzeti Területfejlesztési Tanács

2002
Dr. Tóth Zoltán

Vajdovichné dr. Visy Erzsébet
Szegedi Tud. Egyetem Gazd. és Társadalomföldrajzi

Tanszéke
Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs

Tanszék
VÁTI Kht. Elemzõ-értékelõ Iroda

2003
–
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2004
Dr. Buday-Sántha Attila

Faragó Péter
Feigli Ferenc
Kontra Gyula

Dr. Kovács Katalin
Dr. Krizsán József

Dr. Rechnitzer János
Dr. Tompai Géza
Dr. Virág Rudolf

2005
Gyökös Zoltán
Kovács Tibor

Dr. Kõszegfalvi György
Lakatos István

Dr. Ormosy Viktor
Pintye Ágnes

Dr. Tímár Judit
Balatoni Integrációs Kht.

Pro Régió Kht.
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács

2006
Dr. Baja Ferenc

Dr. Faragó László
Heinrich Péter
Szala Endre

Dr. Szabó György
Dr. Szaló Péter
Szitnyai Jenõ
Varga László

OTH régióigazgatói
VÁTI Kht.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jelenik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellenében történik.
Közzététel díja: 38 000 Ft + áfa.

22. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2087



2088 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 22. szám

Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
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Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.:
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


